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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. 47 na Bojnickej č. 25,   -   Viktórii Rabajovej  bytom Nobelova č. 48
-  garsoniéru  č. 43 na Bojnickej č. 25,   -   Márii Olšovej bytom Odborárska č. 42  





a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok


























D ô v o d o v á    s p r á v a


	Materiál na pridelenie obecných bytov  je predkladaný na základe  podaných  žiadostí  o nájom  bytu  p. Viktóriou  Rabajovou  bytom Nobelova č. 48 a  p. Máriou  Olšovou  bytom Odborárska č. 42  v Bratislave..
Jedná sa o pridelenie garsoniérových bytov č. 43 a 47 na Bojnickej ul. č. 25. Žiadosti o pridelenie obecných bytov boli v minulosti  prerokované v komisii sociálnych vecí a bývania, ktorá odporučila riešiť bytovú situáciu menovaných poskytnutím predmetných garsoniérových bytov.
Materiál bol prerokovaný dňa 25.3.2013 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila schváliť pridelenie bytov a dňa  26.3.2013 bol materiál prerokovaný v miestnej rade, ktorá odporučila miestnemu zastupiteľstvu  schváliť  návrh na pridelenie bytov.



































Návrh na pridelenie bytov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  Viktórii Rabajovej bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej , bytom Odborárska č. 42  Bratislava



Viktória Rabajová , bytom Nobelova č. 48 Bratislava

Menovaná požiadala o pridelenie bytu dňa 14.1.2011, ktorá bola prerokovaná v komisii sociálnych vecí a bývania dňa  1.2.2011. Dňa 20.9.2011 bola žiadosť menovanej opätovne prerokovaná v komisii sociálnych vecí a bývania , ktorá odporučila vykonať poslanecký prieskum, na základe ktorého  dňa  18.10.2011 komisia na svojom rokovaní odporučila zaradiť žiadosť do evidencie. Dňa 3.9.2012  po vykonaní poslaneckého prieskumu komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a odporučila ju riešiť poskytnutím bytu na Bojnickej č. 25/47.

Dňa 11.3.2013  bolo za účasti p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého, p. prednostu Ing. Ľudovíta Kollárika p. Ing. Gabriely  Vojtechovej poverenej vedením odd. sociálnych služieb,   vykonané šetrenie bytových  pomerov  žiadateľky, pri ktorom bolo zistené, že žiadateľka je slobodná matka, býva v trojizbovom byte so svojou matkou, ktorá je rozvedená a s 22 ročnou sestrou a svojou 3 ročnou  dcérou. V byte má trvalý pobyt brat, ktorý však v byte podľa jeho telefonického vyjadrenia nebýva od roku 2001. Žiadateľka má k dispozícii jednu izbu s rozmerom  cca 3x4 m. Pracuje 6 hodín denne, otec dieťaťa skoro pravidelne prispieva na dieťa.



Mária Olšová bytom Odborárska č. 42 Bratislava

Menovaná požiadala o pridelenie bytu prvýkrát  ešte ako Mária Krutá dňa 11.6.1997.  Druhýkrát podala žiadosť o pridelenie bytu dňa 26.1.2011, ktorá bola prerokovaná v komisii sociálnych vecí a bývania dňa 1.2.2011. Dňa  13.3.2012 bola podaná opätovná žiadosť o pridelenie bytu, ktorá bola prerokovaná v komisii sociálnych vecí a bývania dňa  19.3.2012 s odporučením vykonať u menovanej poslanecký prieskum. Na zasadnutí komisie sociálnych vecí a bývania dňa 23.4.2012  komisia po vykonaní poslaneckého prieskumu odporučila viesť žiadosť v evidencii. Dňa 3.9.2012  po vykonaní poslaneckého prieskumu komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a odporučila ju riešiť poskytnutím bytu na Bojnickej č. 25/43.

Dňa 11.3.2013  bolo za účasti p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého, p. prednostu Ing. Ľudovíta Kollárika p. Ing. Gabriely  Vojtechovej poverenej vedením odd. sociálnych služieb   vykonané šetrenie bytových pomerov  žiadateľky, pri ktorom bolo zistené, že žiadateľka je rozvedená, býva v dvojizbovom byte so svojou matkou, ktorá je vdova  a svojimi dvomi dcérami  15 ročnou Rebekou a 9 ročnou Laurou. K dispozícii spolu s deťmi má izbu s rozmerom  cca 3,25 x 4,75, ktorá je využívaná ako spálňa, učebňa a obývačka zároveň. Žiadateľka pracuje ako čašníčka.







































