					Z á p i s n i c a           
					      č. 7

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  18. 10. 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 dňa 3. 11. 2011
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a VS
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 Ing. Vojtechovú, poverenú vedením odd. sociálnych služieb MÚ BNM, Ing. Tlačíkovú, poverenú vedením odd. pre správu bytov, NP a VS,  a p. Andrašíkovú, z OPSBNP a VS. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia komisie súhlasili. Hlasovanie: prítomní : 5, za : 5. 

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení komisie a MZ MČ BNM.
Pre komisiu nevyplynuli žiadne úlohy.
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutie komisie. 
Informácia v bode č. 4.

K bodu č. 3
a/ Návrh Zásad zabezpečovania 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. Vojtechová informovala komisiu o poskytovaní stravovania ako sociálnej služby pre cca 350 dôchodcov našej mestskej časti a jeho financovaní resp. poskytovaní dotácie, prostredníctvom firmy Gerdos, s. r. o. Bratislava. Ročné náklady predstavujú viac ako          41 tis. €. Z dôvodu zníženia príjmov v roku 2012 o 8 % oproti roku 20l1 bol vypracovaný návrh Zásad, ktorý  upravuje príspevky tak, aby sa dosiahla úspora a aby boli použité pre obyvateľov s najnižšími príjmami, ktorí sú odkázaní na pomoc mestskej časti. Úspora po schválení navrhnutých zásad predstavuje cca 12 144,- € ročne. Súčasne informovala o predpokladanej možnosti zabezpečenia stravovania zmluvným vzťahom s vybranými reštauráciami alebo organizáciami, ktoré poskytujú stravu pre dôchodcov. Komisia odporučila vykonať prieskum záujmu o túto formu stravovania. Materiál obsahuje aj racionalizačné opatrenie znížením počtu pracovníkov v KD.    
Uznesenie č.7/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť         bez pripomienok.
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Hlasovanie : prítomní :	5
	          za :		5

2/ Informácia o poskytovaní jednorazových finančných výpomoci pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za obdobie rokov 2009 – 2011 
P. Janovičová informovala komisiu o postupe pri vybavovaní uvedenej finančnej výpomoci a spôsobe riešenia sporných prípadov. Materiál obsahuje analýzu poskytnutých príspevkov     v uvedenom období, počty presťahovaných podľa časových období, vysvetlenie a podklady dokumentujúce opodstatnenosť poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa v 13 prípadoch, ktoré boli označené ako neoprávnene vyplatené.
Uznesenie č.7/3b
Komisia prerokovala predloženú informáciu túto vzala na vedomie.
Hlasovanie : prítomní :	5
	          za :		5

K bodu č. 4
1/
- K. E., Bojnická 25 
- M. V., Bojnická 23 – žiadajú o predĺženie práva nájmu na dobu neurčitú. Komisia prerokovala žiadosti menovaných na predchádzajúcom zasadnutí a odporučila nájom predĺžiť podľa platných zásad o jeden rok bez notárskej zápisnice. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.
2/ Z. P., Čsl. parašutistov 25 – žiada o poskytnutie bytu. Komisia odporučila vykonať poslanecký prieskum p. Margolienom a p. Janovičovou. Informácia na nasledujúcom zasadnutí komisie. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.
3/ Poslanecký prieskum 
R. V., Nobelova 48, Tichá Mária, Nobelova 1/A – poslanecký prieskum vykonali JUDr. M. a Bc. F. Komisia odporučila zaradiť žiadosti do evidencie. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.
4/ H. K., Nobelova 42 – na základe žiadosti a skutočností zistených poslaneckým prieskumom komisia odporučila riešiť bytovú situáciu menovanej poskytnutím bytu na Bojnickej ul. č. 19/33 po p. Č. na dobu určitú 3 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.
5/ G. R., Račianska 41 – žiada o riešenie bytovej situácie. Poslanecký prieskum vykonajú Ing. B. a Ing. K.. Informácia na nasledujúcom zasadnutí komisie. 
6/ H. M., Račianska 51,- žiada o riešenie bytovej situácie. Komisia odporučila vykonať poslanecký prieskum Ing. Bartošom. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
 7/ Ďalej komisia prerokovala tieto materiály: K. H., Budyšínska 1, Z. L., Tomášikova 52/B, G. Ľ., Trnavská 33, Bratislava a súhlasila s odpoveďami Oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy MÚ BNM. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
8/ S. I., Nazábudková 24 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na byt na Príkopovej ul. č. 4. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila predĺženie nájmu o jeden rok v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní : 5, za : 5.
9/ B. J. a G. L., Nové Pálenisko 6 - menovaný sa osobne zúčastnil na rokovaní komisie a domáhal sa poskytnutia bytu na Bojnickej ul. č. 23, ktorý v roku 2010 nevýhodne vymenil. V súčasnosti býva u známeho. Komisia prerokovala žiadosť p. B, ktorú neodporučila riešiť a súhlasila s odpoveďou oddelenia pre správu bytov, NP a VS. Hlasovanie: prítomní: 5, za : 5. 
10/ T. S., Turbínova 1, Bratislava – žiada o riešenie bytovej situácie, v ktorej sa ocitli s onkologicky chorou manželkou, ktorá je na vozíčku. Menovaní bývajú v trojizbovom podnikovom byte firmy Ľahké stavebné hmoty, ktorá je v likvidácii. Pre rok 2011 určil 
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správca menovaným mesačné nájomné a zálohy za služby vo výške 543,- €. Príjem manželov predstavuje starobný dôchodok p. T., invalidný dôchodok p. T.  a do 1. 10. 2011 aj plat. Od 1. 10. t. r. menovaný rozviazal pracovný pomer z dôvodu starostlivosti o chorú manželku a bude poberať podporu v nezamestnanosti. Značnú položku z príjmu  menovaných predstavujú náklady na lieky chorej manželky. Komisia prerokovala túto žiadosť a odporučila doplniť o doklady o príjme a výške mesačných nákladov. Hlasovanie: prítomní : 5, za:  5. 
11/ R. H. a F. R., Bojnická 25 – žiadajú o prechod práva nájmu po zomrelej matke H. R., ktorá bola užívateľkou bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovaných a požiadala Ing. T., aby preverila na oddelení podnikateľských aktivít, právnom a správy majetku, či prechod práva nájmu na dobu neurčitú je zo zákona ak áno, prílohou súhlasu bude dodatok k zmluve. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.   
12/ Reštitučné byty – informáciu predložilo oddelenie pre SBNP a VS
V rámci reštitučných zákonoch č. 403/1990 Z. z a č. 87/l99l Zb. bolo v našej mestskej časti vydaných 29 bytových domov s celkovým počtom 260 bytov, v čase odovzdávania bolo nájomcami užívaných 235 bytov. K 13. 10. 2011 bolo na mestskú časť doručených 5 žiadosti o riešenie bytovej situácie z dôvodu výpovede z nájmu v súlade so zákonom č. 260/2011 Z. z. od majiteľov domov. Komisia prerokovala predložené informácie a odporučila postúpiť žiadosti na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
13/ Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov v MČ aj v súvislosti s financovaním ŠFRB a MČ. Uvedená možnosť je v štádiu zisťovania.
14/ Ing. Arch. D. M. – Informáciu vo veci dlhodobého sporu s menovaným,  predmetom ktorého je byt na Bartoškovej ul. č. 10 v Bratislave, predložilo na rokovanie komisie oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku MÚ BNM. Komisia prerokovala túto informáciu na základe ktorej konštatovala, že nie je kompetentná vyjadrovať sa k predmetnému problému, keď rozsudkom Okresného sudu Bratislava III, bola žaloba menovaného zamietnutá a toto rozhodnutie potvrdil aj odvolací súd. Mimoriadne dovolanie  Ing. arch. D., najvyšší súd zamietol, pretože ho nepovažoval za dôvodné. Hlasovanie: prítomní : 5, za : 5. 
15/ Školský byt na Cádrovej  - p. A. informovala komisiu o nájme školského bytu novému nájomníkovi p. J. D., ktorý je novým školníkom, na dobu určitú počas výkonu povolania. Komisia informáciu vzala na vedomie.

K bodu č.  5
1/ S. M., Rozvodná 17- žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre synov - trojičky. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť  105,- € v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní:  5, za: 5. 
2/ V. D., Riazanska 10 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila priznať 80,- € v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní: 5, za 5.
3/ S. M., Nobelova 8 – žiada 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. Hlasovanie: prítomní: 5, za 5.
4/ K. P., Rozvodná 13 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do priznania dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokuje túto žiadosť na nasledujúcom zasadnutí komisie, kedy budú predložené doklady o finančných a majetkových pomeroch rodiny, ktorá požiadala o dávku v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
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5/ Jednorazové finančné výpomoci k Vianociam 2011 – p. J. informovala komisiu o realizácii uvedených výpomoci v tomto roku. Oproti minulosti bola v zásadách vykonaná zmena pre kategóriu osamelých nepracujúcich dôchodcov s nízkym dôchodkom. Títo si v tomto roku musia o vianočnú výpomoc požiadať a doložiť doklad o výške dôchodku.  Pre tento rok bola stanovená výška do 340,- €. Komisia vzala túto informáciu na vedomie.

K bodu č. 6
Ing. Bartoš informoval členov komisie o nasledujúcom zasadnutí, ktorého bude dňa 22. 11. 2011 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.  

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





































