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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka


Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa  28. októbra 2008     



Materiál číslo:  



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





Predkladá :	Návrh uznesenia :
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Prerokované :

v miestnej rade
dňa  14. 10. 2008




Spracoval :
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Príloha č. 1



Návrh uznesenia




Miestne zastupiteľstvo   mestskej časti  Bratislava - Petržalka

s c h v a ľ u j e

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

p. Miroslavovi Sahulovi, Bohrova 5, byt č.80



n e s c h v a ľ u j e

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

p. Ivanovi Bednárikovi, Haanova 15, byt č. 30

p. Oľge Luchavovej, Nám. Hraničiarov 29, byt č. 2

p. Václavovi Ružičkovi, Jasovská 15, byt č. 43

p. Alžbete Ursínyovej, Strečnianska 16, byt č. 18

p. Ingrid Zemánkovej, Mlynarovičova  20, byt č. 87

                                                    








Dôvodová správa


Miroslav Sahul požiadal o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Bohrova 5, byt č. 80. Svoju žiadosť odôvodňuje  tým, že dlh nespôsobil sám, ale ho prevzal po predchádzajúcom nájomcovi-neplatičovi. Uhradil istinu pohľadávky vo výške 199 238,- Sk a taktiež uhradil vyúčtovanie nákladov za rok 2006 za predchádzajúceho nájomcu v sume 25 052,- Sk. Na rekonštrukciu bytu, ktorý inak nebol užívania schopný menovaný vynaložil finančné prostriedky vo výške 192 460,-Sk. Celková výška poplatkov z omeškania je 450 140,- Sk 
Ivan Bednárik požiadal o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Haanova 15, byt č. 30, ktoré vznikli menovanému z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnenia poskytované s užívaním predmetného bytu. Z poplatkov z omeškania žiadateľ nevyplatil žiadnu sumu, takže nesplnil podmienky uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 357 zo dňa 01. 10. 2002. Svoju žiadosť odôvodňuje  tým, že dlh vznikol v dôsledku jeho finančnej núdze. Celková výška poplatkov z omeškania je 53 322,- Sk 
Oľga Luchavová požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Nám. Hraničiarov 29, byt č. 2, ktoré vznikli menovanej z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnenia poskytované s užívaním predmetného bytu. Z poplatkov z omeškania žiadateľka vyplatila 10% z celkovej výšky poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu, čím splnila podmienky uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 357 zo dňa 01. 10. 2002. Svoju žiadosť odôvodňuje   tým, že sú aj s manželom dôchodcovia nevládzu splácať vysokú sumu na poplatkoch z omeškania ako aj tým, že jej bola zverená vnučka do výchovy a opatery, ktorá je silný alergik a potrebuje drahé lieky. Celková výška poplatkov z omeškania je 
38 083,50  Sk 
Václav Ružička požiadal o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Jasovská 15, byt č. 43, ktoré vznikli  z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnenia poskytované s užívaním predmetného bytu.  Z poplatkov z omeškania žiadateľ uhradili sumu 99 500,- Sk, vyplatil 10% z celkovej výšky poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu, čím splnili podmienky uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 357 zo dňa 01. 10. 2002. Svoju žiadosť odôvodňuje   tým, že uhradil istinu pohľadávky v celej výške, ktorú spôsobila jeho zosnulá matka, riadne si plní povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu. Celková výška poplatkov z omeškania je 417 451,-  Sk 
Alžbeta Ursínyová požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Strečnianska 16, byt č 18, ktoré vznikli menovanej z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnenia poskytované s užívaním predmetného bytu. Z poplatkov z omeškania žiadateľka vyplatila sumu 7 333,- Sk, takže nesplnila podmienky uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 357 zo dňa 01. 10. 2002. Svoju žiadosť odôvodňuje  tým, že dlh vznikol v dôsledku jej finančnej núdze. Celková výška poplatkov z omeškania je 96 861,- Sk 
Ingrid Zemánková požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného 
a  plnení poskytovaných s užívaním bytu v  Bratislave, Mlynarovičova 20, byt č. 87, ktoré vznikli menovanej z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnenia poskytované s užívaním predmetného bytu.Z  poplatkov z omeškania žiadateľka vyplatila sumu 71 281,- Sk, ale nevyplatila exekučné poplatky v sume 3 836,- Sk, takže nesplnila podmienky uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 357 zo dňa 01. 10. 2002. Svoju žiadosť odôvodňuje problémom v súkromnom živote ako aj obmedzenou možnosťou zamestnať sa tak, aby sa mohla starať o maloletú dcéru.
Celková výška poplatkov z omeškania je  555 619,-  Sk 


Materiál bol prerokovaný na zasadnutí sociálnej a bytovej komisie dňa 01. 10. 2008, 
na zasadnutí finančnej komisie dňa 13. 10. 2008. Stanoviská komisie tvoria prílohu č. 2 a 3 tohto materiálu.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 14. 10. 2008. Miestna rada k materiálu neprijala uznesenie z dôvodu, že materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie.

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


Príloha č. 2

Stanovisko 
zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie 
K bodu 2.
Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu 
 
Prítomní : 
Anna Sotníková, Oľga Adamčiaková, Viera Palková, Dušan Smolka, Elena Králiková,  Radoslav Stuhl 
 
Sahul Miroslav    
Sociálna a bytová komisia odporúča schváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 80 na Bohrovej ul. č. 5 v Bratislave 
Prítomní     :  5
Hlasovanie :                za                        proti                         zdržal sa
     	                         5		      0                                   0
Bednárik Ivan  
Sociálna a bytová komisia odporúča neschváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 30 na Haanovej ul. č. 15 v Bratislave 
Prítomní     :  5
Hlasovanie :                za                        proti                         zdržal sa
     	                         5		      0                                   0
Luchavová Oľga  
Sociálna a bytová komisia odporúča neschváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 2 na Nám. hraničiarov  č. 29 v Bratislave 
Prítomní     :  5
Hlasovanie :                za                        proti                         zdržal sa
     	                         5		      0                                   0
Ružička Václav   
Sociálna a bytová komisia odporúča neschváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 43 na Jasovskej ul. č.15 v Bratislave 
Prítomní     :  5
Hlasovanie :                za                        proti                         zdržal sa
     	                         5		      0                                   0

Ursínyová Alžbeta    
Sociálna a bytová komisia odporúča neschváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 18 na Strečnianskej ul. č. 16 v Bratislave 
Prítomní     :  5
Hlasovanie :                za                        proti                         zdržal sa
     	                         5		      0                                   0
Zemánková Ingrid    
Sociálna a bytová komisia odporúča neschváliť odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 87 na Mlynarovičovej  ul. č. 20 v Bratislave 
Prítomní     :  5
Hlasovanie :                za                        proti                         zdržal sa
     	                         5		      0                                   0


Mgr. Anna Sotníková
                        predsedníčka komisie



V Bratislave 01. 10. 2008

Príloha č. 3
Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.10.2008

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

K bodu : 
Žiadosti o odpustenie poplatku z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu 
Stanovisko:
Finančná komisia sa plne stotožňuje s názorom sociálnej a bytovej komisie.
 
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za           : 6
Proti        : 0
Zdržal sa : 0


V Bratislave 13.10.2008                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
                                                                                             predseda FK
Za správnosť: Ing. Lukáček


