Právnička pomáha zadarmo!
(03.09.2013; Nový Čas; s. 9; Horváthová Klára)

Miestny úrad v Petržalke:
BRATISLAVA - Svoje rady a pomoc rozdáva zadarmo. Už je to rok, čo právnička Jarmila
Doleželová (64) pomáha ľuďom v najväčšej mestskej časti metropoly. Dva dni v týždni ju Petržalčania
nájdu na miestnom úrade, za prvý rok fungovania navštívilo kanceláriu vyše 650 ľudí. Nový Čas šiel
otestovať, ako sa k odborníčke dá dostať.
Petržalčania najčastejšie chodia za Jarmilou Doleželovou s problémami exekúcie. "Ľudia si
neuvedomujú, že stačí nezaplatiť jednu pokutu a môže z toho vzniknúť vážny problém. Pomáham im
riešiť aj problémy s pozemkami, výživným na deti či pracovné konflikty," hovorí. "Niekedy je to smutné.
Mnohí vedia, že už niet pomoci, tak sa prídu len vyrozprávať zo žiaľu," konštatuje právna poradkyňa.
Po mnohých rokoch praxe ponúka Petržalčanom zdarma pomoc pri spisovaní žiadostí, s chýbajúcimi
dokumentmi, informuje o poplatkoch na súdoch, ale aj o tom, čo ich v prípade môže ešte čakať. Svoju
prácu robí úplne bezplatne a s láskou.
Ostatné mestské časti
Právnik v petržalskej mestskej časti nie je úplnou raritou. "Poradňu pre vlastnícke, nájomné a
správne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom budeme mať opäť od polovice septembra aj u nás,"
informoval hovorca Starého Mesta Tomáš Halán. Inšpirovalo sa aj Nové Mesto. "Považujeme to za
dobrý nápad a plánujeme spustenie takejto služby aj v našej mestskej časti," povedal starosta
mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý.
V niektorých bratislavských mestských častiach tiež takúto službu poskytovali, teraz však chýba
záujem ľudí. "V minulosti sme mali bezplatnú právnu poradňu, no o takéto služby, žiaľ, nebol
výraznejší záujem," hovorí Rastislav Velček, prednosta Karlovej Vsi.
***
OTESTOVALI SME ZA VÁS
K dverám pani Doleželovej sme prišli len pár minút po začatí úradných hodín, no už sme museli
čakať v rade. Oslovili sme ju s problémom pri dedičskom konaní. Dvaja súrodenci zdedili po rodičoch
dom v hodnote 500 000 €, ktorý by si mali rozdeliť. Avšak jeden zo súrodencov dostal od rodičov pred
rokmi 200 000 € pri zariaďovaní vlastného bytu. "Každý takýto dar treba zohľadniť. Teda odpočítať z
tej sumy, ktorú by mal dedič dostať, aby to bolo spravodlivé," vysvetlila poradkyňa. Pani Jarmila nám
poradila nielen ako právnička, ale aj ako človek. "Dohodnite sa so súrodencom. Určite to bude lepšie
časovo, nebudete sa toľko trápiť, veď je to rodina," poradila nám odborníčka. Podľa jej slov by sa
súdny spor mohol ťahať roky. Objednávať sa netreba, stačí prísť v pondelok od 13. do 17. hodiny
alebo v stredu od 9. do 12. hodiny.
Text k obr.:
Jarmila Doleželová (64) robí svoju prácu j s úsmevom, rada pomáha ľuďom.

