					Z á p i s n i c a           
					      č. 9

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  13. 12. 2011.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
 
P r o g r a m :
1. O t v o r e n i e.
2. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MR a MZ MČ BNM a Komisie SVaB
3. Prerokovanie materiálov na zasadnutie MR MČ BNM 
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov 
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí a dodatočných  finančných výpomocí k Vianociam 2011
6. Rôzne

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Bartoš, predseda komisie. Privítal Ing. Vojtechovú, poverenú vedením odd. sociálnych služieb MÚ BNM, Ing. Tlačíkovú, poverenú vedením oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, Mgr. Janu Biharyovú, poverenú vedením odd. majetkového, právneho a podnikateľských aktivít, a p. Andrašíkovú, z oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov. Na komisii sa zúčastnili štyria členovia z ôsmich, čím táto nebola uznášania schopná. Predseda komisie navrhol prerokovať len prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových výpomocí a dodatočný zoznam vianočných výpomocí s tým, že hlasovanie p. Ing. Gašpierika, p. Margoliena bude PER ROLLAM.  Hlasovanie : hlasovali : 6, za : 6. 

K bodu č. 5
1/ Prerokovanie poskytnutia JFV k Vianociam 2011 – dodatočný zoznam
Na rokovanie komisie boli predložené dodatočné zoznamy 14 obyvateľov osamelých dôchodcov s nízkym dôchodkom, ktorým bola navrhnutá suma á 30,- €, spolu vo výške 420,- € a 8 obyvateľov,  ktorým  boli zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, s príspevkom  á 70,- € spolu v sume 560,- €, ktorý dodatočne predložil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. 
Uznesenie č. 9/2/1
Komisia prerokovala predložené dodatočné zoznamy poskytnutia jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2011 a odporučila priznať pre 22 obyvateľov mestskej časti BNM jednorazové finančné výpomoci v celkovej sume 980,- € v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti.
Hlasovanie : hlasovali : 6  
	          za :	    6	

2/ B. S., Odborárska 40 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre deti a cestovné pre deti. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 100,- € v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: hlasovali:  6, za: 6. 
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3/ B. J., Legionárska 13 - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila priznať 30,- €. Hlasovanie: hlasovali : 6, za 6.
4/ J. M., Budyšínska 14 – žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne počas poberania dávky v hmotnej núdzi. Komisia po prerokovaní odporučila priznať 40,- €. Hlasovanie: hlasovali :  6, za: 6.
5/ G. J., Podkolibská 30 – žiada o poskytnutie JFV na pokrytie základných potrieb. Komisia po prerokovaní odporučila žiadosť zamietnuť. Menovaný je cudzinec, občan Maďarskej republiky. Od roku 2004 má povolenie na pobyt v SR. Je ženatý, nepredložil doklad o príjme manželky a neuviedol všetky údaje o svojom príjme, resp. o jeho vybavovaní. Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava poberá len čiastkový dôchodok a vzhľadom na vek má nárok na ďalší dôchodok. Hlasovanie : hlasovali : 6, za: 6.
6/ Príspevok pri narodení dieťaťa odsúhlasený na zasadnutí komisie dňa 21. 11. 2011
S. M., Nobelova 8 – žiadala o poskytnutie JFV pri narodení syna Branislava, ktorý sa narodil 18. 1. 2011. Matka sa prihlásila na trvalý pobyt v našej mestskej časti dňa   24. 1. 2011, čo je 6 dní po narodení dieťaťa. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila preveriť, či menovaná na uvedenej adrese skutočne býva. Na rokovaní komisie dňa 21. 11. 2011 informovala Ing. F., že menovaná na uvedenej adrese býva. Vzhľadom k tomu komisia odporučila poskytnúť p. S. príspevok pri narodení dieťaťa. Hlasovanie: prítomní: 6, za 6.

K bodu č. 6
Nasledujúce zasadnutie komisie bude dňa 17. 1. 2012. Ing. Bartoš poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na rokovaní, poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v roku 2012.  

									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r.

Zapísala : Janovičová							




















