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I n f o r m á c i a
o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
za III. štvrťrok roku 2007.

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka na svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2006 uznesením č. 367 schválilo „Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka“. V čl.5 ods.(6) predmetných zásad ukladá starostovi štvrťročne predkladať miestnemu zastupiteľstvu  informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách.
Za III. štvrťrok roku 2007 bolo na základe určenia nájomcu uzatvorených šesť nájomných zmlúv.
Štyri nájomné zmluvy boli uzatvorené so žiadateľmi evidovanými v miestnom zozname uchádzačov o nájom bytu zaradenými v poradovníku uchádzačov o nájom bytu. Dve nájomné zmluvy boli uzatvorené so žiadateľmi evidovanými v miestnom zozname uchádzačov o nájom bytu na základe odporučenia členov sociálnej a bytovej komisie.


Nájomné zmluvy boli uzatvorené  nasledovne :

1) 4-izbový byt po neplatičke, exekučne vyprataný, prenajatý manželom Zuzane a  Branislavovi Polákovcom, na dobu určitú do 31. 12. 2009, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku.

2) 2-garsónka, byt po neplatičovi, odovzdaný,  prenajatý manželom Margite a Andrejovi Valachovičovcom na dobu určitú do 31. 12. 2009,  päťčlenná  domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku. 

3) 2-garsónka, byt po neplatičke, exekučne vyprataný, prenajatý manželom Gabriele a Azizovi Ahmadovi Rasuliovcom na dobu určitú do 30. 11. 2009, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku.

4) garsónka, byt po zomrelom,  prenajatý manželom Andree a Ivanovi Belickým na dobu určitú do 31. 10. 2008, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku. 

5) 3-izbový byt po neplatičke, exekučne vyprataný, prenajatý manželom Ingrid a Pavlovi Požgayovcom na dobu určitú do 31. 03. 2009, šesťčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku.

6) 3-izbový byt po neplatičke, ktorá mala rozhodnutím súdu povinnosť byt vypratať po zabezpečení náhradného ubytovania. Toto ubytovanie zabezpečili manželia Imad a Rozet Mansour Assadovci, ktorým bol uvedený byt prenajatý na dobu určitú do 30. 11. 2009, trojčlenná domácnosť. Odporučené sociálnou a bytovou komisiou.
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7) 3-izbový byt po rodičoch-neplatičoch, prenajatý synovi Václavovi Ružičkovi na dobu určitú do 31. 08. 2008, trojčlenná domácnosť, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.

Materiál bol prerokovaný v sociálnej a bytovej komisii dňa 26. 09. 2007, stanovisko komisie tvorí prílohu materiálu.
	Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 09. 10. 2007, ktorá odporučila miestnemu zastupiteľstvu informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
za III. štvrťrok roku 2007 zobrať na vedomie.
	Z dôvodu, že manželia Valachovičovci /bod 2)/ nesplnili podmienky určenia nájomcu – neuhradili istinu pohľadávky v sume 257. 787,- Sk v 15 dňovej lehote od prevzatia určenia nájomcu, nájomná zmluva s nimi uzatvorená nebola. Listom zo 
dňa 08. 10. 2007 zn. 07/2007/2020/EJ starosta manželov Valachovičovcov vyradil z poradovníka. 











































 Stanovisko
zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie zo dňa 26. 09. 2007


K bodu : Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom             
               v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok roku 2007


Stanovisko
Sociálna a bytová komisia k materiálu o uzatvorených nájomných zmluvách za III. štvrťrok roku 2007 nemá pripomienky a odporúča poslancom miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v Mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok roku 2007 zobrať na vedomie.


Prítomní 
Anna Sotníková, Oľga Adamčiaková, Viera Palkov￡Viera Palková, Rastislav Pavlík  
Dušan Smolka, Elena Králiková, Helena Stachová, 

Hlasovanie 
za	7                 
proti          0   
zdržal sa    0   
 






V Bratislave         26. 09. 2007                                              Anna Sotníková, v.r.
                                                                                                    predseda 

























































































