Mestská  časť  Bratislava – Nové  Mesto



Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva
dňa 9. 9. 2014



N á v r h

na pridelenie obecného bytu  v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto p. Patrikovi Brandsteterovi, trvale bytom Dvory nad Žitavou a p. Jaroslavovi Karkoškovi,  trvale bytom Sputniková č. 1 Bratislava, na dobu určitú -počas výkonu povolania


Materiál predkladá :					Materiál obsahuje :

Ing. Ľudovít Kollárik					1. Návrh uznesenia
prednosta  MÚ B-NM					2. Dôvodová správa
							3. Žiadosť o pridelenie bytu									    Patrik Brandsteter 
							4. Žiadosť o pridelenie bytu
							    Jaroslav Karkoška
.		 								

Spracovateľ :

Alžbeta Andrášiková 
referent odd. VaI,SB,NP a VS



Na rokovanie prizvať :				Stanovisko právnej skupiny :

Alžbetu Andrášikovú 					- nie je potreba právneho posúdenia
referenta odd. VaI,SB,NP a VS				






SEPTEMBER 2014




N á v r h     u z n e s e n i a



M i e s t n e    z a s t u p i t e ľ s t v o



s c h v a ľ u j e


pridelenie  bytu 

-   garsoniéru  č. 43 na  III. poschodí   bytového  domu na  Bojnickej  č. 23  dvom  pracovníkom     
     EKO -  podniku  VPS  –   p. Patrikovi  Brandsteterovi   trvale   bytom   Dvory  nad   Žitavou  
     a p. Jaroslavovi  Kartkoškovi  trvale bytom Sputnikova č.1 Bratislava na dobu  určitú - dobu  
     trvania  pracovného  pomeru  u    zamestnávateľa EKO - podnik VPS  Halašova č. 20.






a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok























D ô v o d o v á    s p r á v a


	Materiál na pridelenie obecného bytu  je predkladaný na základe  podanej  žiadosti o nájom  bytu  p. Patrikom Brandsteterom, trvale bytom Dvory nad Žitavou a p.Jaroslavom  Karkoškom, trvale bytom Sputniková č. 1 Bratislava.

Pán Patrik Brandsteter, trvale býva spolu s matkou a dvomi súrodencami v staršom rodinnom dome v Dvoroch nad Žitavou. Od roku 1994 je pracovníkom EKO – podniku VPS a od roku 2002 býva v byte na Bojnickej č. 25, ktorý je prenajatý EKO-podniku VPS spolu s ďalšími dvomi zamestnancami EKO – podniku VPS. Z dôvodu, že dochádzanie do práce z trvalého bydliska  by ho časovo aj finančne značne zaťažovalo, ako aj skutočnosť, že v byte bývajú traja obyvatelia bez príbuzenského vzťahu a rôznych pováh, čo spôsobuje nemalé problémy vo vzájomných vzťahoch a stratu akéhokoľvek súkromia, požiadal o nájom obecného bytu.

Pán Jaroslav Karkoška, trvale bytom Sputniková č. 1 Bratislava, taktiež je zamestnancom EKO - podniku VPS od roku 2012,  požiadal o nájom obecného bytu z dôvodu rozvodu manželstva a s tým  vzniknutých   problémov  s bývaním.

EKO - podnik VPS odporučil riešiť bytovú situáciu poskytnutím jedného bytu pre obidvoch pracovníkov na Bojnickej ulici.

Na základe uvedeného navrhujeme riešiť bytovú situáciu menovaných poskytnutím garsoniéry  č. 43 na Bojnickej č.23 na dobu určitú – počas trvania doby výkonu práce u zamestnávateľa EKO-podniku VPS. 

Materiál bol prerokovaný dňa 17.3.2014 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila v súlade so Zásadami hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 17.2.2014 riešiť bytovú situáciu p. Patrika  Brandstetera poskytnutím bytu – garsoniéry č. 43 na Bojnickej č. 23.
















