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N€vrh uznesenia :
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
neschvaľuje
odpustenie ‡rokov z omeškania ‡hrady n€jomnŠho a plnen„ poskytovan‹ch s už„van„m bytu
č. 8 na OsuskŠho ul. č. 42 v Bratislave žiadateľke :
p. Libuši Flochovej, Š†ndorova 13, Bratislava vo v‹ške 8.223,29 €
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DŒvodov† spr†va
Libuša Flochov† požiadala o odpustenie ‡rokov z omeškania ‡hrady n€jomnŠho a plnen„
poskytovan‹ch s už„van„m bytu v Bratislave, OsuskŠho 42, byt č. 8, ktorŠ vznikli menovanej
z d†vodu neuhr€dzania platieb za n€jomnŠ a plnenia poskytovanŠ s už„van„m predmetnŠho
bytu. N€jomcom bytu bola Anna Pl€nkov€ matka menovanej. Nedoplatky vznikli v obdob„
keď p. Flochov€ po smrti matky predmetn‹ byt neodovzdala a už„vala ho bez pr€vneho
d†vodu a to v obdob„ od marca 1996 do apr„la 1999. Svoju žiadosť od†vodňuje t‹m, že
nedoplatok na istine uhradila aj napriek tomu, že je presvedčen€, že dlh je od nej zo strany
mestskej časti Bratislava-Petržalka vym€han‹ nepr€vom. Taktiež pouk€zala na zl‹ zdravotn‹
stav svojho syna, o ktorŠho sa mus„ cel‹ deň starať.
Celkov† v‰ška €rokov z omeškania je 8.223,29 €.
Materi€l bol prerokovan‹ na zasadnut„ soci€lnej a bytovej komisie dňa 24.03.2010.
Stanovisko komisie tvor„ pr„lohu tohto materi€lu.

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
splnen„ ktor‹ch bud‡ posudzovanŠ v bytovej a soci€lnej komisii žiadosti o odpustenie
poplatkov z omeškania ‡hrady n€jomnŠho a služieb spojen‹ch s n€jmom obecnŠho bytu,
ktorŠ eviduje spr€vcovsk€ organiz€cia, ak žiadateľ o takŠto odpustenie požiada prenaj„mateľa:
1. Žiadateľ m€ uhraden‡ pohľad€vku na n€jomnom a služb€ch spojen‹ch s n€jmom
bytu vo v‹ške istiny
2. Odo dňa uhradenia pohľad€vky na n€jomnom a služb€ch spojen‹ch s n€jmom bytu
vo v‹ške istiny uplynulo najmenej 12 mesiacov
3. Žiadateľ uhradil 10% z celkovej v‹šky poplatkov z omeškania ‡hrady n€jomnŠho
a služieb spojen‹ch s n€jmom bytu
4. Žiadateľ si riadne pln„ povinnosti vypl‹vaj‡ce z n€jmu bytu
Žiadateľ, ktor‹ zabezpečil n€hradnŠ ubytovanie n€jomcovi, ktorŠmu bol vypovedan‹ n€jom
bytu a podp„sal dohodu o prevzat„ dlhu tohto n€jomcu, ktor‹ eviduje spr€vcovsk€ organiz€cia,
m†že požiadať prenaj„mateľa o odpustenie poplatkov z omeškania ‡hrady n€jomnŠho
a služieb spojen‹ch s n€jmom bytu, po splnen„ nasledovn‹ch podmienok :
1. Žiadateľ m€ uhraden‡ pohľad€vku na n€jomnom a služb€ch spojen‹ch s n€jmom
bytu vo v‹ške istiny
2. Odo dňa uhradenia pohľad€vky na n€jomnom a služb€ch spojen‹ch s n€jmom bytu
vo v‹ške istiny uplynulo najmenej 12 mesiacov
3. Žiadateľ si riadne pln„ povinnosti vypl‹vaj‡ce z n€jmu bytu
4. Žiadateľ si prenajat‹ byt uprav„ na vlastnŠ n€klady
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Žiadosť o odpustenie €rokov z omeškania €hrady n†jomn‡ho a plnenˆ poskytovan‰ch
s užˆvanˆm bytu.
Libuša Flochov†, Š†ndorova 13, Bratislava
Libuša Flochov€, nar. 16.07.1954, bytom Š€ndorova 13, Bratislava sa p„somne
obr€tila na Miestny ‡rad mestskej časti Bratislava-Petržalka so žiadosťou o odpustenie ‡rokov
z omeškania ‡hrady n€jomnŠho a plnen„ poskytovan‹ch s už„van„m bytu č. 8, OsuskŠho 42,
Bratislava.
JUDr. Milan Guťan, poveren‹ spr€vou pohľad€vok, ktorŠ vznikli v s‡vislosti
s neuhr€dzan„m n€jomnŠho a plnen„ poskytovan‹ch s už„van„m bytu do 31.12.2007 eviduje
nedoplatok na ‡rokoch z omeškania ‡hrady n€jomnŠho a plnen„ poskytovan‹ch už„van„m
bytu vo v‹ške 8.223,29 € a s‡dne poplatky vo v‹ške 33,20 €. Istinu pohľad€vky vo v‹ške
1.584,41 € žiadateľka uhradila dňa 15.05.2008 na z€klade pr€voplatn‹ch Platobn‹ch
rozkazov: 19Ro/3950/98, 26Ro/522/99, 27Ro/693/00, 32Ro/129/01.
Na z€klade PlatobnŠho rozkazu č.k. 19Ro/3950/98 zo dňa 23.03.1998 pr€voplatnŠho
a vykonateľnŠho dňa 23.04.1998 a PlatobnŠho rozkazu č.k. 26Ro/522/99 zo dňa 15.03.1999
pr€voplatnŠho a vykonateľnŠho dňa 01.07.1999, ktorŠ vydal Okresn‹ s‡d Bratislava V začal
s‡dny exek‡tor Mgr. Miloš Dubovec exekučnŠ konanie č. EX 10446/08 a č. EX 1047/08
o vymoženie pohľad€vky..
Žiadateľka vo svojej žiadosti uv€dza, že uhradila istinu pohľad€vky aj napriek tomu,
že v uvedenom byte nikdy neb‹vala. Ďalej uviedla, že n€jomcom predmetnŠho bytu bola jej
matka Anna Pl€nkov€ až do jej smrti dňa 03.06.1993.
Pani Flochov€ po smrti matky Anny Pl€nkovej byt neodovzdala. Nedoplatky
na predmetn‹ byt vznikli v obdob„ kedy byt už„vala bez pr€vneho d†vodu a to od marca 1996
do apr„la 1999.
K svojej žiadosti doložila potvrdenie Soci€lnej poisťovne, ‡stredie, Ul. 29. augusta 8,
Bratislava o tom, že pober€ vdovsk‹ d†chodok vo v‹ške 360,30 €. Ďalej uv€dza, že je
nezamestnan€, nakoľko sa star€ o syna Miloša Flocha, nar. 10.02.1977, ktor‹ bol 2x
hospitalizovan‹ na psychiatrickej klinike a potrebuje jej opateru.
Svoju žiadosť žiadateľka od†vodňuje t‹m, že je presvedčen€, že jej bolo ukrivdenŠ
zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor€ od nej vym€ha dlh na predmetnom byte
a z€roveň poukazuje aj na svoju zl‡ finančn‡ situ€ciu.
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Stanovisko
zo zasadnutia soci€lnej a bytovej komisie zo dňa 24. 03. 2010

K bodu : Žiadosť pani Libuše Flochovej o odpustenie ‡roku z omeškania ‡hrady n€jomnŠho a
plnen„ poskytovan‹ch s už„van„m bytu č. 8 na OsuskŠho ul. č. 42 v Bratislave.
Stanovisko :
Soci€lna a bytov€ komisia k žiadosti menovaj neprijala stanovisko z d†vodu, že predložen‹ch
zdravotn‹ch spr€v jednoznačne nevypl‹va, že sa mus„ 24 hod„n denne starať o syna. Materi€l
odporučila prerokovať v miestnej rade a miestnom zastupiteľstve.
Pr„tomn„ :
Hlasovanie:

7
za
0

proti
0

V Bratislave 24.03.2010

zdržal sa
7

Mgr. Anna Sotn„kov€
predsedn„čka komisie
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