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tlačová správa

Staré Mesto sa postavilo za nájomníkov na Hviezdoslavovom námestí

Staré Mesto nechce opakovať praktiky, ktoré sa pred rokom 2010 používali pri spravovaní bytového fondu. Po podpísaní nájomnej zmluvy na dobu neurčitú si nájomník mohol napríklad 100-metrový byt v centre mesta odkúpiť za 1 500 eur. To je nespravodlivé voči všetkým obyvateľom Starého Mesta, ktorí takýmto spôsobom prichádzali o obecný majetok. Mestská časť preto v súvislosti s konaním na okresnom súde o nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí vykonala viacero opatrení. 

Podľa súčasných predpisov majú nájomníci reštituovaných nehnuteľností nárok na bytovú náhradu len v prípade, že dostali výpoveď z nájmu v zmysle zákona číslo 260/2011. Mestská časť v uplynulom období výpovede nájomcom umožnila doručiť, čo mnohí privítali, keďže to bola jediná cesta, ako sa dostať k bytovej náhrade. Piati z nich si osobne prišli na staromestský úrad zobrať výpoveď z nájmu, ktorá pritom neznamená vysťahovanie z bytu. Ak magistrát obyvateľom nárok na bytovú náhradu prizná, nájomníci môžu naďalej užívať doterajší byt až dovtedy, kým reálne nedostanú nové bývanie.

Ak sa rozsudok okresného súdu stane právoplatným a byty sa stanú obecnými, Staré Mesto sa so siedmimi nájomníkmi dohodne, či chcú zostať bývať v doterajších bytoch. Po uplynutí výpovednej lehoty im preto Staré Mesto ponúkne nové nájomné zmluvy na dobu určitú s nájom podľa zákona o cenách. Mestská časť rovnako postupovala aj vo viacerých obdobných prípadoch. Alebo  nájomníci môžu uprednostniť bytovú náhradu pridelenú magistrátom. 

Na jar sa mestská časť postavila za obyvateľov, keď miestni poslanci schválili, že podiel v spornom dome samospráva kúpi za 388-tisíc eur. To bolo v čase, kedy sa rozsudok súdu nedal prejudikovať a Staré Mesto nevedelo, ako celý prípad na súde dopadne. Ak by miestne zastupiteľstvo takéto uznesenie neprijalo, mohlo by sa stať, že celá budova aj s nájomníkmi by pripadla súkromnému vlastníkovi. 

Nehnuteľnosť na Hviezdoslavovom námestí 11 je reštituovaný dom s regulovaným nájomným, kde nájomníci po dlhé roky platili za lukratívne veľké byty v centre mesta nájomné menej ako sto eur. Peniaze z fondu opráv tak nestačí ani na základné opravy a údržbu. 
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