

2

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 03. februára 2009



Materiál číslo : 294/2009





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





Predkladá :	Návrh uznesenia :

Marián Miškanin	príloha č. 1
prednosta	
	

Prerokované :	
	 
v miestnej rade 
20.01.2009

		
Spracovateľ:

Marta Kvasnicová
oddelenie bytové 















Príloha č. 1




Návrh uznesenia



Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti  Bratislava - Petržalka

s ch v a ľ u j e

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

p. Ružene Hudeczovej, Beňadická 15, byt č. 84 vo výške 20 897,33 €

p. Jánovi Kralovičovi a Zuzane Haulišovej, Beňadická 13, byt č.1 vo výške 9 529,68 €

p. Ingrid Novákovej, Osuského 3a, byt č.85 vo výške 1 382,23 €

p. Gabriele Rasuliovej, Rovniankova 15, byt č.101 vo výške 20 106, 09 €




n e s c h v a ľ u j e

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

p. Márii Gálisovej, Mlynarovičova 8, byt č.18 vo výške 3 285,20 €

p. Jane Chrenkovej, Holíčska 16, byt č.5 vo výške 10 039,53 €

p. Márii Šouflovej, Fedinova 24, byt č.110 vo výške 4 678,08 €



                                                   







Dôvodová správa

Mária Gálisová požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Mlynarovičova 8, byt č.18, ktoré vznikli menovanej z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnení poskytovaných s užívaním predmetného bytu. Svoju žiadosť odôvodňuje  tým, že nedoplatok jej vznikol v dôsledku jej nedbanlivosti a svoje konanie veľmi ľutuje, jej finančná situácia bola zlá a bývalý manžel neprispieval na domácnosť. Celková výška poplatkov z omeškania je 3 285,20 €  
(98 970,-  Sk )

Ružena Hudeczová, požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Beňadická 15, byt č. 84. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že dlh prevzala po predchádzajúcich nájomcoch-neplatičoch. Uhradila istinu pohľadávky vo výške 4 160,92 € (125 352,- Sk). Na rekonštrukciu bytu, ktorý inak nebol užívania schopný vynaložila finančné prostriedky vo výške 4 944,90 € (148 970,- Sk). Celková výška poplatkov z omeškania je 20 897,33 €  (629 553,- Sk)

Jana Chrenková požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Holíčska 16, byt č.5, ktoré vznikli menovanej z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnení poskytovaných s užívaním predmetného bytu. Svoju žiadosť odôvodňuje  tým, že nedoplatok vznikol v dôsledku jej zlej finančnej situácie ako aj tým, že bývalý manžel neprispieval na domácnosť a neplnil si vyživovaciu povinnosť. Celková výška poplatkov z omeškania je 10 039,53 € (302 451,-Sk) a exekučné poplatky vo výške 33,19 €  (1 000,- Sk).

Ján Kralovič a Zuzana Haulišová, požiadali o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Beňadická 13, byt č. 1. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že dlh prevzali po predchádzajúcich nájomcoch-neplatičoch. Uhradila istinu pohľadávky vo výške 7 129,42 € (214 781,-Sk). Na rekonštrukciu bytu vynaložili finančné prostriedky vo výške 700,86 € (21 114,-Sk). Celková výška poplatkov z omeškania je 9 529,68 € (287 091,- Sk).

Ingrid Nováková požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Osuského 3A, byt č. 85. Žiadateľka je slobodná matka. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že dlh prevzala po predchádzajúcom nájomcovi-neplatičovi. Uhradila istinu pohľadávky vo výške 1 605,06 € (48 354,- Sk). Na rekonštrukciu bytu, ktorý inak nebol užívania schopný vynaložila finančné prostriedky vo výške 2 797,55 € (84 279,- Sk). Celková výška poplatkov z omeškania je 1 382,23 €  (41 641,- Sk)

Gabriela Rasuliová požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Rovniankova 15, byt č. 101. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že dlh prevzala po predchádzajúcej nájomkyni-neplatičke. Uhradila istinu pohľadávky vo výške 9 312,72 € (280 555,- Sk). Na rekonštrukciu bytu, ktorý inak nebol užívania schopný vynaložila finančné prostriedky vo výške 9 866,28 €  (297 231,50Sk). Celková výška poplatkov z omeškania je 20 106,09 € (605 716,- Sk).



Mária Šouflová požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v Bratislave, Fedinova 24, byt č.110, ktoré vznikli menovanej z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné a plnení poskytovaných s užívaním predmetného bytu. Svoju žiadosť odôvodňuje  tým, že nedoplatok jej vznikol v dôsledku toho, že bola živiteľkou rodiny s maloletou dcérou ako aj jej zlým zdravotným stavom. Celková výška poplatkov z omeškania je  4 678,08 € (140 932,-  Sk). 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí sociálnej a bytovej komisie dňa 08. 01. 2009 
na zasadnutí finančnej komisie dňa 19. 01. 2009. Stanoviská komisie tvoria prílohu č. 2 a 3 tohto materiálu.
 Miestna rada k materiálu nezaujala stanovisko, odporučila materiál prerokovať na miestnom zastupiteľstve






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 zo dňa 08. 01. 2009

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


Stanovisko:
Sociálna a bytová komisia odporúča schváliť  odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení  poskytovaných s užívaním bytu žiadateľom :  

Ružene Hudeczovej
Jánovi Kráľovičovi a Zuzane Haulišovej
Ingrid Novákovej
Gabriele Rasuliovej     

Sociálna a bytová komisia odporúča neschváliť  odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení  poskytovaných s užívaním bytu, nakoľko dlhy si menovaní spôsobili sami,  žiadateľom :  

Márii Gálisovej 
Jane Chrenkovej 
Márii Šouflovej

Prítomní : 
Anna Sotníková, Michal Novota, Dušan Smolka, Elena Králiková, Helena  Stachová 

Hlasovanie 

prítomní	5
za		5
proti		0
zdržal sa	0


V Bratislave 08. 01. 2009                                               Mgr. Anna Sotníková 
	   						      predsedníčka komisie










Príloha č. 3





Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 19.1.2009


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

K bodu : 

Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania úhrady nájomného a služieb 

Stanovisko:
Finančná komisia súhlasí s predloženým materiálom v súlade s navrhovaným uznesením a stanoviskom sociálnej a bytovej komisie.

Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za           : 7
Proti        : 0
Zdržal sa : 0


V Bratislave 19.1.2009                                                   Mgr. Michal Belohorec v.r.
                                                                                             predseda FK
Za správnosť: Ing. Lukáček


