					Z á p i s n i c a           
					      č. 6

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  20. 9. 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 a MZ MČ BNM dňa 11. 10. 2011 
4. Prerokovanie materiálov z bytového oddelenia
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 
6. Rôzne

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Bartoš, predseda komisie. Privítal nových členov komisie – odborníkov a p. Andrašíkovú, ktorá zastupovala p. Ing. Janu Tlačíkovú, poverenú vedením oddelenia pre SBaNP MÚ BNM. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia komisie súhlasili. Hlasovanie: prítomní : 6, za : 6. 

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení komisie a MZ MČ BNM.
Pre komisiu nevyplynuli žiadne úlohy.

K bodu č. 3
a/ Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospeš- ných služieb
Uznesenie č. 6/3a
Komisia prerokovala predloženú správu a túto vzala na vedomie.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

b/ Návrh Zásad zabezpečenia poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
Ing. Bartoš informoval členov komisie o uvedenom návrhu, ktorý bol predložený na rokovanie MZ MČ BNM dňa 20. 9. 2011. Vzhľadom na závažnosť materiálu odporučil tento dopracovať o kompletnú analýzu súčasného stavu počtu stravníkov v jednotlivých kategóriách a finančných príspevkoch v porovnaní s navrhovanými alternatívami a doplniť dátum ich účinnosti.  Vypracovaný materiál komisia prerokuje na nasledujúcom zasadnutí.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6
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K bodu č. 4
1/ K. E., Bojnická 25 – žiada o predĺženie súhlasu na nájom predmetného bytu, na ktorý mala uzavretú nájomnú zmluvu  na dobu určitú do 1. 11.2011. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila nájom predĺžiť o jeden rok s tým, že bude uzatvorená nová zmluva podľa platných zásad. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
2/ M. V., Bojnická 23 – žiada o predĺženie práva nájmu na dobu neurčitú. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila nájom predĺžiť o jeden rok s tým, že bude uzatvorená nová zmluva podľa platných zásad. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
3/ Z. P., Čsl. parašutistov 25 – žiada o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila vykonať poslanecký prieskum P. M. a p. J., následne túto zaradiť do evidencie. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
4/ Poslanecký prieskum 
1. R. V., Nobelova 48, T. M., Nobelova 1/A a H. K., Nobelova 42 – na základe žiadostí menovaných o poskytnutie bytu vykonajú poslanecký prieskum JUDr. M. a Bc. F. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
2. G. R., Račianska 41 – žiada o riešenie bytovej situácie. Poslanecký prieskum vykonanú Ing. Bartoš a Ing. Kukliš. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
3. B. R., Osadná 2, prechodne Pekná cesta 2 – žiada o poskytnutie bytu. Komisia požiadala oddelenie bytové a sociálnych služieb MÚ BNM, aby žiadosť doplnilo o ďalšie údaje o žiadateľovi. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.		
5/ Ďalej komisia prerokovala tieto materiály : C. A., Americká 1, K. M., Račianska 57, R. R., Vajnorská 69, M. V., Šuňavcova 13 – MŠ, K. Ľ., Budyšínska 1, H. M., Račianska 51, G. M., Americká 3, K. A. Bojnická 21, M. Z., bez adresy, V. Š., Majerníkova 62, Š. J., Nobelovo nám. 9, T. R., Športová 7, T. R., Budyšínska 1, B. J. a G. L., Bojnická 23, R. M., Tylova 3, Bratislava a súhlasila s odpoveďami JUDr. Jahelku. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7. 
6/ C. K., Osadná 8 a Tenk Erik, Čsl. parašutistov 25, Bratislava – Oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov MÚ BNM predložilo na rokovanie komisie žiadosti menovaných o odkúpenie obecného bytu podľa zákona č. 182/1993 ako aj návrh zmlúv o prevode vlastníctva. Komisia prerokovala predložené materiály, vyjadrila súhlas s prevodom týchto bytov do vlastníctva žiadateľov a požiadala Ing. Janu Tlačíkovú, poverenú vedením oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov aby tieto materiály predložila na rokovanie do miestneho zastupiteľstva na schválenie. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7.
7/ Nová právna úprava týkajúca sa povinností obcí pri riešení právneho postavenia nájomcov v reštituovaných domoch a domoch v podielovom spoluvlastníctve
Komisia prerokovala túto problematiku aj v súvislosti so zvýšeným počtom žiadostí obyvateľov, ktorí bývajú domoch vrátených v rámci reštitúcie pôvodným majiteľom               a požiadala :
1/ Ing. Janu Tlačíkovú, poverenú vedením oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov, aby predložila na nasledujúce zasadnutie komisie :
- informáciu o počte bytov, ktoré boli vrátené pôvodným majiteľom v rámci reštitúcie a počte nájomníkov, ktorým dávajú majitelia výpovede z nájmu bytu, resp. o počte žiadostí týchto nájomníkov o riešenie ich bytovej situácie,
- informáciu o možnosti výstavby nájomných bytov v MČ aj v súvislosti s financovaním zo ŠFRB a MČ. 
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8/ Previerka bývania v domových objektoch na Bojnickej č.  19 – 25 
JUDr. Mikulec informoval komisiu o vykonaných kontrolách bývania na Bojnickej ul. kde komunikoval aj s p. S., ktorá je domovníčka v uvedených domoch. Menovaná bude spolupracovať s JUDr. M a nahlasovať problémy, ktoré vzniknú v bytoch na Bojnickej a tieto sa budú priebežne riešiť. P. Andrášiková informovala komisiu o previerkach bývania na Bojnickej ul., ktoré vykonalo OSBaNP v mesiacoch máj a jún t. r. Pri zistení neoprávneného a problémového bývania boli títo nájomníci predvolaní na právne oddelenie MÚ a formou zápisnice sa riešilo odstránenie zistených nedostatkov. 
9/ Ing. D. M. – Ing. Bartoš informoval komisiu o vystúpení menovaného na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 20. 9. 2011. V súvislosti s tým požiadal oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov o informáciu k tejto kauze, ktorú prerokuje na nasledujúcom zasadnutí komisie.
10/ N. I., Bojnická 19 a M. J., Záhradnícka 23, Sládkovičovo 
JUDr. Jahelka predložil na rokovanie komisie spis k výmene bytov menovaných. Vzhľadom k tomu, že p. J. si bytovú situáciu vyriešila, JUDr. Jahelka odporučil p. N., aby byt na Bojnickej vrátil. 

K bodu č.  5
1/ Š. Ľ., Odborárska 18- žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a školských potrieb pre deti. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť  200,- €. Hlasovanie: prítomní:  7, za: 7. 
2/ S. M., Nobelova 8 - žiada o poskytnutie JFV pri narodení syna Branislava,  ktorý sa narodil 18. 1. 2011 a matka sa prihlásila na trvalý pobyt v našej mestskej časti dňa 24. 1. 2011. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila preveriť, či menovaná na uvedenej adrese skutočne býva. Hlasovanie: prítomní: 7, za 7.
3/ R. M., Kominárska 6 – žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do priznania dôchodku. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a túto neodporučila riešiť, pretože menovaná požiadala o priznanie starobného dôchodku dňa 3. 8. 2011 s termínom od 21. 7. 2010 a svoju finančnú situáciu neriešila žiadosťou o priznanie dávky v hmotnej núdzi. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 0, proti 4, zdržali sa 3. 
4/ V. J.,  - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zvýšené výdavky na lieky, bývanie a diétne stravovanie. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a túto neodporučila riešiť, pretože podľa platných zásad je možné JFV poskytnúť nezamestnaným len v naliehavom prípade a v mesiaci november mu bude poskytnutá JFV k Vianočným sviatkom. Hlasovanie: prítomní: 7, za 0, proti 3, zdržali sa 4.
5/ R. L., Račianska 53- žiada o finančnú výpomoc na zakúpenie ošatenia. Komisia po prerokovaní žiadosti túto neodporučila riešiť, pretože vzhľadom k tomu, že poberá dávku v hmotnej núdzi, bude mu v novembri poskytnutá JFV k Vianociam. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 0, proti 5, zdržali sa 2..
6/ K. P., Rozvodná 13 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do priznania dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala podanú žiadosť a túto neodporučila riešiť z dôvodu, že nie sú preukázané majetkové pomery  rodiny, keď matka má trvalé bydlisko v Gbeloch a menovaný na Rozvodnej ul. v Bratislave. Komisia odporučila vykonať šetrenie bytových pomerov rodiny a v spolupráci s ÚPSVaR, kde otec požiadal o dávku v hmotnej núdzi, zistiť jej majetkové a sociálne pomery. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 1, proti 6.
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K bodu č. 6
Ing. Bartoš informoval členov komisie o nasledujúcom zasadnutí, ktorého termín sa dohodne podľa termínu rokovania MR a MZ a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.  

									   Ing. Martin Bartoš
Zapísala : Janovičová							predseda  komisie v. r.















































Z o z n a m
žiadateľov o poskytnutie bytu,  u ktorých je potrebné vykonať poslanecký
prieskum a ktorí sú v evidencii 


Poslanecký prieskum : 
1/ Rabajová Viktória, Nobelova 48
2/ Gajdošech Róbert, Račianska 41
3/ Biháry Róbert, Osadná 2, prechodne Pekná cesta 2
4/ Tichá Mária, Nobelova 1/A 
5/ Hanáková Kristína, Nobelova 42 
6/ Zach Peter, Čsl. parašutistov 25

Evidencia : 
1/ Zach Peter, Čsl. parašutistov 25




Bratislava : 21. 9. 2011
Vypracovala : Janovičová 




























