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K bodu : Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení  poskytovaných s užívaním bytu
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Prerokované :

v miestnej rade
dňa  22. 04. 2008
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Dôvodová  správa

Eva Čonková požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Osuského 44, byt č. 81.
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že dlh nespôsobila sama, ale ho prevzala po predchádzajúcich nájomcoch – neplatičoch, ktorým zabezpečila v zmysle rozsudku náhradné ubytovanie. Uhradila istinu pohľadávky vo výške 222 458,- Sk a vynaložila nemalé finančné prostriedky na opravu bytu.
Celková výška poplatkov z omeškania je 378 644,- Sk. 

Anna Mačudová požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných  s užívaním bytu v Bratislave, Turnianska 1, byt č. 4.
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že uhradila istinu pohľadávky, súdne trovy a exekučné poplatky  vo výške 22 708,- Sk napriek tomu, že v predmetnom byte už v čase spôsobenia dlhu  nebývala.
Celková výška poplatkov z omeškania je 111 176,- Sk. 

Milan Fajtl a Hana Fajtlová požiadali o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Ševčenkova 15, byt č. 8.
Svoju žiadosť odôvodňujú  ťažkou finančnou situáciou a tým, že uhradili istinu  vo výške 183 849,-Sk a z poplatkov z omeškania uhradil sumu vo výške 24 195,-Sk. 
Celková výška poplatkov z omeškania je 221 067,-  Sk. 

Zuzana Maasová požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Beňadická 19, byt č. 86.
Svoju žiadosť odôvodňuje  tým, že je rozvedená, stará sa o maloleté dieťa a spláca hypotekárny úver. Istinu pohľadávky vo výške 4 404,-Sk uhradila, z poplatkov z omeškania neuhradila žiadnu sumu.     
Celková výška poplatkov z omeškania je 10 140,-  Sk. 

Materiál bol prerokovaný v sociálnej a bytovej komisii  dňa 02. 04. 2008, stanovisko komisie tvorí prílohu č. 2  materiálu. 
Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 14. 04. 2008, stanovisko komisie tvorí prílohu č. 3 materiálu.
Materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa  22. 04. 2008. 
Prílohou č. 4 je Uznesenie č. 357 zo dňa 01. 10. 2002.     










Príloha č. 1


Návrh  uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s c h v a ľ u j e

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu :

p. Eve Čonkovej, Osuského 44, Bratislava
p. Anne Mačudovej, Turnianska 1, Bratislava

2. n e s c h v a ľ u j e

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu :

p. Milanovi Fajtlovi a p. Hane Fajtlovej, Ševčenkova 15, Bratislava
p. Zuzane Maasovej, Beňadická 19, Bratislava





















Príloha č. 2
Stanovisko
zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie dňa 02. 04. 2008

K bodu :
Žiadosti o odpustenie poplatku z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu

Prítomní : 
Anna Sotníková, Oľga Adamčiaková, Elena Králiková, Helena Stachová, Michal Novota 

Stanovisko k žiadosti Evy Čonkovej, Osuského ul. č. 44, Bratislava. 
Sociálna a bytová komisia odporúča odpustiť poplatky z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 81 na Osuského ul. č. 44 v Bratislave.

Hlasovanie
Prítomní  :  5
Hlasovanie :		za		proti		zdržal sa
                                    5                       0                        0

Stanovisko k žiadosti Anny Mačudovej, Turnianska ul. č. 1, Bratislava. 
Sociálna a bytová komisia odporúča odpustiť poplatky z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 4 na Turnianskej ul. 1 v Bratislave.

Hlasovanie
Prítomní  :  5
Hlasovanie :		za		proti		zdržal sa
                                    5                       0                        0

Stanovisko k žiadosti Milana Fajtla a Hany Fajtlovej, Ševčenkova ul. č. 15, Bratislava. 
Sociálna a bytová komisia neodporúča odpustiť poplatky z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 8 na Ševčenkovej ul. 15 v Bratislave.

Hlasovanie
Prítomní  :  5
Hlasovanie :		za		proti		zdržal sa
                                    5                       0                        0

Stanovisko k žiadosti Zuzany Maasovej, Beňadická ul. č. 19, Bratislava. 
Sociálna a bytová komisia neodporúča odpustiť poplatky z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 86 na Beňadickej ul. č. 19 v Bratislave.

Hlasovanie
Prítomní  :  5
Hlasovanie :		za		proti		zdržal sa
                                    4                       0                        1

V Bratislave 02. 04. 2008					Mgr. Anna Sotníková, v.r. 
							               predsedníčka komisie


Príloha č. 3



Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.04.2008

Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš,  Ing. Plšek, MUDr. Janota, PhD., CSc, Ing. Hanák, Mgr. Bakerová-Dragúňová, Ing. Kocka, p. Števove

Neprítomní: Ing. Weissensteiner, 

K bodu : 
Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania za nájomné 
Stanovisko:
1. Finančná komisia žiada k predloženému materiálu doplniť stanovisko sociálnej komisie, ako aj zásady upravujúce podmienky odpúšťania platieb z omeškania.
Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za           : 8
Proti        : 0
Zdržal sa : 0


V Bratislave 14.04.2008                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
                                                                                             predseda FK
Za správnosť: Ing. Lukáček















Príloha č. 4

Uznesenie č. 357
zo dňa 01. 10. 2002

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka s c h v a ľ u j e podmienky, po splnení ktorých budú posudzované v bytovej a sociálnej komisii žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a služieb spojených s nájmom obecného bytu, ktoré eviduje správcovská organizácia, ak žiadateľ o takéto odpustenie požiada prenajímateľa: 

	Žiadateľ má uhradenú pohľadávku na nájomnom a službách spojených s nájmom bytu vo výške istiny


	Odo dňa uhradenia pohľadávky na nájomnom a službách spojených s nájmom bytu vo výške istiny uplynulo najmenej 12 mesiacov


	Žiadateľ uhradil 10% z celkovej výšky poplatkov z omeškania úhrady nájomného a služieb spojených s nájmom bytu


	Žiadateľ si riadne plní povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu



Žiadateľ, ktorý zabezpečil náhradné ubytovanie nájomcovi, ktorému bol vypovedaný nájom bytu a podpísal dohodu o prevzatí dlhu tohto nájomcu, ktorý eviduje správcovská organizácia, môže požiadať prenajímateľa o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a služieb spojených s nájmom bytu, po splnení nasledovných podmienok :

	Žiadateľ má uhradenú pohľadávku na nájomnom a službách spojených s nájmom bytu vo výške istiny


	Odo dňa uhradenia pohľadávky na nájomnom a službách spojených s nájmom bytu vo výške istiny uplynulo najmenej 12 mesiacov


	Žiadateľ si riadne plní povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu


	Žiadateľ si prenajatý byt upraví na vlastné náklady











