Sent: Monday, December 03, 2012 1:30 PM
To: Halán Tomáš, Ing. PhD.
From: Halán Tomáš, Ing. PhD. 
Sent: Monday, December 03, 2012 5:46 PM
1) Preco dalo Staré Mesto v marci výpovede nájomníkom domu na Hviezdoslavovom námestí 11? Myslí si Staré Mesto, ze sa zákon 260/2011 vztahuje aj na mestské casti, nielen na restituentov a ich právnych nástupcov?
2) Preco Stare Mesto vystahovava najomnikov z majetku mesta, ked potom mesto bude musiet pre týchto istých ludí hladat náhradné bývanie? Aký to má zmysel? Aby mohlo Staré Mesto s bytmi komercne nakladat (ako ti priznáva v prípade Medenej 35)?
Zákon 260/2011 je všeobecne platný právny predpis, ktorý platí pre každého a Staré Mesto je viazané týmto zákonom. Mestská časť nepodala žiaden návrh na vypratanie nájomníkov z Hviezdoslavovom námestia 11, výpovede podáva iba zo zákonných dôvodov. Mestská časť je zo zákona povinná hospodárne nakladať s majetkom, ktorý jej bol zverený.
3) Preco výpovede ludom z Hviezdoslavovho námestia 11 neboli stiahnuté na základe uznesenia z májoveho zastupitelstva, podla ktoreho malo Stare Mesto odkupit podiel od spoluvlastnika, Hviezdoslavovo námestie 11 a byty predat nájomníkom? Pre nájomníkov totiz dnes bezí výpovedná lehota do roka, ktorú ste im urcili, teda platí presný opak zámeru zastupitelstva. 
Miestne zastupiteľstvo sa k otázke odpredaja bytov pre nájomníkov nevyjadrilo (uznesenie je v prílohe). Výpovednú lehotu nestanovilo Staré Mesto, ale je daná zákonom číslo 260/2011.
4) Na mimosudnom vyrovnani ste sa so sukromnym spoluvlastnikom nedohodli, na vypovediach, ktore ste posielali, áno. Su podpisane Mestskou castou Bratislava - Stare Mesto i spolocnostou Hviezdoslavovo namestie 11, starostkou Rosovou a konatelom Ležákom. Preco ste výpovede posielali spolocne? Bolo dovodom, ze ak by ich dal len mensinovy vlastnik, najomnici by ich nemuseli respektovat, kedze by dostali vypoved len na stvrtinu bytu?
Výpoveď z nájmu bola daná z dôvodu, aby sa nájomníci mohli uchádzať o bytovú náhradu. Bez výpovede by sa na nich vzťahovalo deregulované nájomné. Časť nájomníkov z Hviezdoslavovho námestia 11 bola na miestnom úrade osobne požiadať o výpoveď z nájmu. Súčasná právna úprava prijatá v SR nepozná pojem „výpoveď len na štvrtinu bytu“. Pokiaľ má denník SME vedomosť, ktorá právna úprava umožňuje podať výpoveď na štvrtinu bytu v bytovom dome v podieľovom spoluvlastníctve, mestská časť takúto informáciu zo strany redakcie uvíta.
5) Okresný súd Bratislava I dnes rozhodol, ze byty patria mestu a nebytové priestory spolocnosti Hviezdoslavovo námestie. Nájomníci teda majú nárok na odkúpenie bytov podla zakona 182/1993. Zacnete s nimi rokovat o predaj bytov?
Rozsudok Okresného súdu Bratislava I nebol mestskej časti doručený. Súd má zákonom predpísanú lehotu, dokedy rozsudok musí doručiť. Staré Mesto ho preštuduje a následne zaujme stanovisko.

