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	Denník SME
	Lazaretská 12
	811 08  Bratislava

	Bratislava, 5. decembra 2012 


Žiadosť o opravu

Na základe § 7, ods. 1, Zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) Vás žiadame o uverejnenie opravy ako reakciu na článok „Súd: Mesto získa byty v dome na Hviezdoslavovom 11“, ktorého autorkou je Martina Hilbertová a denník SME ho zverejnil dňa 4. decembra 2012 na 7. strane a zároveň na internetovej stránke denníka SME v sekcii Bratislava. V článku sa autorka venovala rozsudku Okresného súdu Bratislava I. vo veci určenia vlastníckych pomerov v bytovom dome na Hviezdoslavovom námestí číslo 11. Autorka rovnako ako v iných článkoch o Starom Meste nepravdivo, neúplne a zavádzajúco poskytla verejnosti informácie o mestskej časti a poškodila tak jej dobré meno. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto žiada denník SME v súlade s § 7, ods. 4 Zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) o uverejnenie opravy v denníku SME na rovnakom mieste ako pôvodný článok a rovnako aj na internetovej stránke denníka SME www.sme.sk, v sekcii Bratislava, v nasledujúcom znení:


Denník SME v článku „Súd: Mesto získa byty v dome na Hviezdoslavovom 11“, ktorý publikoval v utorok 4. decembra 2012 na 7. strane zverejnil informácie, ktoré sú klamlivé, zavádzajúce a hrubo porušujú povinnosti novinára overovať si informácie a dôsledne preskúmať všetky skutočnosti, o ktorých píše. 

V článku sa píše, že „Staré Mesto ich (pozn. nájomníkov) však vyzýva, aby sa do marca 2013 vysťahovali.“ Táto informácia klamlivá a hrubo manipuluje verejnú mienku a čitateľov, nakoľko mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade so zákonom číslo 260/2011 doručila nájomníkom z bytového domu na Hviezdoslavovom námestí zákonným spôsobom výpovede, kde im určilo ročnú výpovednú lehotu. Iba s platnou výpoveďou si totiž nájomníci mohli požiadať o priznanie bytovej náhrady na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Bez platnej výpovede by takúto možnosť nemali. V doručenej výpovedi majú nájomníci informáciu, že po uplynutí výpovednej lehoty naďalej ostávajú bývať v doterajších bytoch a to až do doby, kedy im Magistrát reálne nepridelí nový byt. Ak majú priznanú bytovú náhradu, ale do marca 2013 im ju Magistrát reálne nepridelí, po uplynutí výpovednej lehoty v súlade so zákonom číslo 260/2011 sa im zvyšuje nájomné o 20 % ročne. Ak nájomník výpoveď nedostal, má platnú nájomnú zmluvu a mestská časť bude voči takýmto nájomníkom postupovať v zmysle zákona. V prípade výpovedí je aj tretia skupina obyvateľov, ktorí síce výpoveď z nájmu dostali, ale Magistrát im nepriznal bytovú náhradu. Znamená to, že ich sociálna situácia im umožňuje bývať v ich vlastnom inom byte alebo majú zdroje na náhradné bývanie. Sociálnu situáciu posudzoval Magistrát, ktorý aj rozhodoval, komu prizná a komu neprizná bytovú náhradu.
Nie je teda pravdou, že Staré Mesto vyzýva ľudí, aby sa do konca marca 2013 vysťahovali. Novinárka Martina Hilberotová opätovne porušila základné etické a pracovné postupy novinára, ktorého povinnosťou je o veci pravdivo a objektívne informovať. Autorka článku nepozná zákon číslo 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom. V opačnom prípade by totiž nemohla v článku publikovať informáciu, že obyvatelia sa musia o takmer štyri mesiaca z bytu vysťahovať.

Autorka informáciu o vysťahovaní obyvateľov bytu zopakovala aj v ďalšej časti článku, keď napísala „Čas sa totiž nájomníkom kráti, v marci sa musia vysťahovať.“ Martina Hilbertová hrubo dezinformuje verejnosť o skutočnosti, ktorá nie je pravdou. 

V článku sa píše, že, „výpovede Staré Mesto neodvolalo ani po tom, čo jeho poslanci v máji rozhodli, že problém treba riešiť tak, že radnica odkúpi menšinový podiel od spoluvlastníka. Halán však tvrdí, že to s odpredajom bytov nesúviselo“.  Obdobný text s rovnako nepravdivou a chybne interpretovanou informáciou sa nachádza aj vo vynáške: „v máji 2012  zastupiteľstvo Starého Mesta rozhodlo, že odkúpi zvyšok domu; s firmou Hviezdoslavovo nám. 11 sa však nedohodli“ Uvedené tvrdenie denníka SME je vytrhnuté z kontextu. Uvedený materiál bol predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva ešte v máji 2012 a predpokladal odkúpenie spoluvlastníckeho podielu podielového spoluvlastníka mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. Uvedené sa však nestalo skutočnosťou, a preto akékoľvek dnešné špekulácie a tvrdenia sú iba zbytočne mätúce pre verejnosť. Dnešnou skutočnosťou je fakt, že rozhodnutím súdu bolo rozsudkom meritórne rozhodnuté vo veci zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. 
Nájomcom bola v zmysle zákona 260/2011 doručená v marci 2012 výpoveď. V zmysle § 3 ods. 1 uvedeného zákona im plynie 12 mesačná výpovedná lehota. Na základe uvedenej skutočnosti majú nájomcovia zákonom garantované právo v prípade, ak sa nachádzajú v materiálnej bytovej núdzi požiadať o bytovú náhradu. V niektorých prípadoch už Magistrát hlavného mesta SR Bratislava rozhodol o priznaní nároku na bytovú náhradu. Preto vzhľadom k rozhodnutiu súdu a prijatému zákonu 260/2011 a doručeniu výpovedí v zmysle tohto zákona je absolútne zbytočné špekulovať o stave, ktorý bol v čase prerokovania materiálu miestnym zastupiteľstvom, na ktoré sa denník SME v článku odvoláva. Účelom prijatia uvedeného zákona bolo zabezpečiť ochranu nájomcov v reštituovaných bytoch, pričom obciam, nájomcom a prenajímateľom vyplývajú z jednotlivých ustanovení zákona rôzne povinnosti. S ohľadom na to, aby mestská časť Bratislava-Staré Mesto rešpektovala legislatívu týkajúca sa hospodárneho nakladania s majetkom, ktorý jej bol zverený a to konkrétne zákona 138/1991 Zb., pristúpila mestská časť k podaniu výpovedí v predmetnej nehnuteľnosti. Svojím konaním tak mestská časť naplnila účel prijatého zákona. 
Ďalej nie sú pravdivé skutočnosti, na ktoré sa odvolávajú niektorí nájomcovia a to vyjadrenie: „Zákon sa predsa vzťahuje na riešenie reštituovaného majetku a nie na majetok obce.“ Uvedené tvrdenie je opätovne tvrdením, ktoré sa nezakladá na pravde. Predmetná nehnuteľnosť spĺňa podmienky, na ktoré sa vzťahuje zákon 260/2011 Z. z. a to konkrétne § 2 ods. 1 písm. a). Zákon nerozlišoval v zákone byty v majetku obcí a byty v majetku ostatných subjektov práva. Zákon sa preto vzťahoval aj na predmetnú nehnuteľnosť. 
Redakcii SME dáva Staré Mesto do pozornosti rozhodnutie súdu zo 4. decembra 2012, o ktorom denník už neinformuje. V predmetnom spore jedna z nájomníčok žiadala cestou súdu o určenie povinnosti mestskej časti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.. Okresný súd Bratislava 1 predmetnú žalobu zamietol v celom rozsahu, čo znamená, že hlavné mesto SR a mestská časť ako správca nemá povinnosť uzatvoriť s nájomcom bytu na Hviezdoslavovom nám. č. 11 kúpnu zmluvu na byt. Je dôvodné predpokladať, že v ostatných obdobných prípadoch rozhodnú súdy rovnako, t. j. nepriznajú nájomcom právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy, čo však neznamená, že mestská časť s nájomcami nebude rokovať o uzatvorení nových nájomných zmlúv, resp. na inom usporiadaní právnych vzťahov.


Vo vynáške sa píše, že „v marci 2012 dostali obyvatelia od Starého Mesta, ktoré je správcom podielu mesta, výpovede z nájmu“. Táto informácia je neúplná a teda nepravdivá. V skutočnosti výpovede z nájmu podpísali spoločnosť Hviezdoslavovo námestie 11 a mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Autorka nespomenutím mena druhého spoluvlastníka, ktorý je podpísaný na výpovedi z nájmu, hrubo zavádza verejnosť a opätovne si nepreverila všetky dostupné a relevantné informácie k problematike. 





S pozdravom,

Tomáš Halán
hovorca MČ Bratislava-Staré Mesto





