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Predkladá:	Návrh uznesenia:

PhDr. František Guth           		       Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
prednosta 				       Petržalka

					      
					       s ch v a ľ u j e
Prerokované:
		
    v miestnej rade	odpustenie  poplatkov  z  omeškania  úhrady 
    dňa 13. 02. 2007	nájomného a službách spojených s užívaním
obytnej miestnosti v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave manželom Ivete a Barnabášovi Bettesovcm vo výške 259.942,30 Sk.

Spracoval:				

Edita Jarošová 				
bytové oddelenie				
						









Dôvodová  správa



     	Manželia  Iveta a Barnabáš Bettesovci požiadali o odpustenie poplatku z omeškania, ktorý im vznikol v súvislosti s pohľadávkou za ubytovanie v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave. 
     	Ubytovanie v ubytovni poskytla manželom Bettesovcom a ich dvom deťom Mestská časť Bratislava-Petržalka v roku 1996. Nájomnú zmluvu uzavreli dňa 29. 07. 1996. Nájom im skončil  dňa 30. 06. 2001. K tomuto dátumu manželom vznikol dlh na nájomnom a službách vo výške 50 231,- Sk. Túto sumu uhradili splátkami k 30. 05. 2006. 
      	Poplatok z omeškania v celom rozsahu žiadajú odpustiť z dôvodu, že sa starajú o dve maloleté deti a ich príjem im postačuje akurát na pokrytie základných životných potrieb rodiny. 
Materiál bol prerokovaný v sociálnej a bytovej komisii dňa 31. januára 2007, stanovisko komisie tvorí prílohu materiálu.
  	Miestna rada na svojom zasadnutí dňa 13. februára 2007 uznesením č.11 odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a službách spojených s užívaním obytnej miestnosti v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave manželom Ivete a Barnabášovi Bettesovcom vo výške 259.942,30 Sk.  
























Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania z pohľadávky za ubytovanie v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave.

Listom zo dňa 03. 01. 2006 požiadali manželia Iveta a Barnabáš Bettesovci, trvalo bytom na Znievskej ul. č. 1 v Bratislave, prechodne ubytovňa na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave o odpustenie poplatkov z omeškania, ktorý bol ku 10. 01. 2007 vo výške 
259 942,30 Sk. Tento im vznikol v súvislosti s pohľadávkou za ubytovanie v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave.
Ubytovňu manželom a ich dvom deťom poskytla Mestská časť Bratislava-Petržalka. Nájomnú zmluvu k obytnej miestnosti uzatvorili dňa 29. 07. 1996. Nájom k obytnej miestnosti im skončil dňa 30. 06. 2001. K tomuto dátumu im vznikol dlh z dôvodu neplatenia za užívanie obytnej miestnosti za mesiace 03-07/2000, 09-10/2000, 
01-06/2001 a vyúčtovanie za dodávku el. energie za roky 2000 a 2001 vo výške istiny 
50 231,- Sk. Za ubytovanie a služby v ubytovni mali  v roku 2000 a 2001 platiť 3 960,- Sk mesačne.
Dňa 08. 04. 2003 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť platobný rozkaz na zaplatenie 50 231,- Sk. Dňa 16. 07. 2003 podpísali manželia Bettesovci Dohodu o uznaní dlhu a splácaní dlhu s tým, že prvú splátku vo výške 500,- Sk uhradia v 07/2003. Záväzok o splácaní dlhu si neplnili pravidelne. V roku. 2003 zaplatili  štyri splátky po 500,- Sk, v roku 2004 jednu splátku, v roku 2005 deväť splátok po 500,- Sk. Z dôvodu neplnenia záväzku podala Mestská časť Bratislava-Petržalka v roku 2005 návrh na súd na nariadenie výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy a vo februári roku 2006 návrh na výkon exekúcie. 
Celú istinu pohľadávky vo výške 50 231,- Sk uhradili manželia Bettesovci  
k 30. 05.2006. Uhradili aj trovy konania v celkovej sume 3 965,- Sk.  
O odpustenie poplatkov z omeškania manželia Iveta a Barnabáš Bettesovci požiadali z dôvodu zlej finančnej situácie. Podľa  predložených  dokladov  je ich súčasný príjem 
20 190,- Sk brutto. Životné minimum pre 4-čl. domácnosť je  t. č. 13 000,- Sk. Za ubytovanie v ubytovni na Antolskej platia t. č. 7 620,- Sk mesačne prenajímateľovi  BAZ - HOBYT Služby a.s., Saratovská 26/A, Bratislava. Podľa vyjadrenia manželov Bettesovcov splácajú ešte pôžičku, ktorú si vzali na zaplatenie zvyšku istiny vo výške 
38 731,- Sk. Doklad o pôžičke nedoložili. Exekútor si od nich vymáha odmenu a náklady exekúcie vo výške  62 380,- Sk. 
Bytový podnik Petržalka vo svojom konaní vymáha od manželov Bettesovcov pohľadávku za ubytovanie v ubytovni na Antolskej vo výške 50 979,- Sk s príslušenstvom, ktorá im vznikla za obdobie od r. 1996 do r. 1999.
 	Podľa predložených dokladov od 11/1999 do 01/2000 poberala p. Iveta Bettesová dávky sociálnej pomoci vo výške  4 235,- Sk/mes., teda spolu za rok 1999 dostala 
8 470,- Sk, od 02/2000 do 06/2000 vo výške 1 495,- /mes. a od 07//2000 do 08/2000 vo výške 1 955,- Sk. Od 09/2000 do 12/2000 nepoberala dávky sociálnej pomoci, teda za rok 2000 dostala 15 620,- Sk. Za rok 2001 pni Bettesová nepredložila žiadne doklady o príjme. Od 01/2002 do 05/2002 nepoberala dávku sociálnej pomoci. V 06/2002 poberala dávky sociálnej pomoci v sume 7 450,- Sk, v 07/2002 v sume 3 725,- Sk, v 08/2002 v sume 3 825,- Sk, od 09/2002 do 11/2002 v sume po 3 775,- Sk a v 12/2002 v sume 
6 515,- Sk, teda za rok 2002 dostala  32 840,- Sk. Od 01/2003 do 03/2003 v sume po 
6 040,- Sk, v 04/2003 v sume 0,- Sk, od 05/2003 do 07/2003 v sume po 3 960,- Sk a od 07/2003 do 01/2004 v sume po 4 010,- Sk, teda za rok 2003 dostala 50 050,- Sk + 
3 800,- Sk od úradu práce, spolu za rok 2003 dostala  53 850,- Sk.  Do konca roka 2004 nepoberala dávku sociálnej pomoci, teda za rok 2004 dostala  4 010,- Sk. 
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Od 22. 04. 2003 do 07. 07. 2003 bola v evidencii úradu práce a poberala dávky v nezamestnanosti:  za 04/2003 sumu 450,- Sk, za 05/2003  a  06/2003 po 1 500,-Sk a za 07/2003 350,- Sk. Od 01. 09. 2005 sa p. Bettesová zamestnala. Jej funkčný plat je 
6 490,- Sk mesačne.
Podľa predložených dokladov bol p. Barnabáš Bettes  v evidencii úradu práce od 
09. 02. 1998 do 19. 04. 1998,  od  25. 05. 1999 do 14. 01. 2001 a od 28. 03. 2002 do 
18. 03. 2003. Od 09/1999 do 14. 01. 2001 a  od 28. 03. 2002 do 18. 03. 2003 nepoberal dávky v nezamestnanosti. Od 01. 11. 2004 je zamestnaný s platom 13 700,- Sk brutto.  Spolu je ich súčasný príjem 20 190,- brutto. 
Deti: Patrik, nar. roku 1991, Silvia, nar.roku 1996. Chodia do ZŠ na Holíčskej ul.

 
Manželia Bettesovci sú evidovaní ako žiadatelia o nájom bytu pod č. MZ 4332/95, žiadosť si podali dňa 02. 08. 1995.

 

 

 

 

 

 






















Stanovisko
zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie dňa 31. 01 . 2007




K bodu:  Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania z pohľadávky za ubytovanie v ubytovni  na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave – Iveta a Barnabáš Bettesovci


Stanovisko:

Sociálna a bytová komisia odporúča poslancom miestnej rady a miestneho zastupiteľstva schváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a službách spojených s užívaním obytnej  miestnosti v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave Ivete  a Barnabášovi Bettesovcom. 


Prítomní: Anna Sotníková, Viera Palková, Rastislav Pavlík


					H l a s o v a n i e

prítomní: 	       za 		proti	        zdržal sa         výsledok hlasovania
3		       3		  0		   0	        odporúča vyhovieť		






								Anna Sotníková, v.r.
								predsedníčka 

















