Z á p i s n i c a
					        č. 4
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  23. 4. 2012.

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 24. 4. 2012
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových 
    priestorov 
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 
6. Rôzne

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie predseda Ing. Martin Bartoš. Privítal Ing. Vojtechovú, poverenú vedením odd. sociálnych služieb MÚ BNM, Mgr. Janu Biharyovú, poverenú vedením odd. majetkového, právneho a podnikateľských aktivít, a p. Andrašíkovú, z oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia súhlasili.
Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7. 

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

K bodu č. 3

Návrh Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.4/3
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť 
s pripomienkami :
1. Komisia nesúhlasí so zmenou navrhovanou právnou skupinou, a to v pôvodnom texte nahradiť spojenie „ na území Bratislavy“ za spojenie „na území Bratislavského samosprávneho kraja“. Komisia navrhuje ponechať v celom texte pôvodné spojenie  „...na území Bratislavy“.
2. V § 3 ods. 1 písm. c) komisia odporúča doplnenie chýbajúceho textu v znení : „...podľa písm. a) bod 2 tohto odseku.“
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3. Komisia navrhuje vloženie nového ustanovenia § 7 v znení „Mestská časť práva                 a povinnosti nájomcov môže bližšie upraviť v domových poriadkoch, ktorými sú nájomníci povinní sa riadiť.“
4. Pôvodné ustanovenia § 7 a § 8 sa prečíslujú na § 8 a § 9.
Hlasovanie : prítomní :	7
	         za :		7
 				
K bodu č. 4
1/ R. M., Príkopova 4  - komisia odporučila predĺžiť nájom rodine p. Rakšányho o 1 rok s tým, že s ním bude spísaná notárska zápisnica. Komisia požiadala p. Andrášikovú z oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov, aby na nasledujúcom zasadnutí informovala o spísaní notárskej zápisnice s p. Rakšánym.  Hlasovanie: prítomní : 7, za: 7.
2/Z. B., Bojnická č. 25 - požiadala o poskytnutie bytu po zomrelom Jurajovi Blažíčkovi. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a súhlasila s poskytnutím uvedeného bytu na 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
3/ Riešenie neplatičov v domových objektoch na Bojnickej ul. – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam nedoplatkov k 31. 3. 2012, v ktorom bolo uvedených 25 nájomníkov. Komisia prerokovala predložený zoznam, pričom bolo konštatované, že v 8 prípadoch bola podaná žaloba s návrhom na vypratanie a v dvoch prípadoch exekučné konanie. Komisia žiada oddelenie vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov aby naďalej dôsledne postupovalo pri riešení neplatičov a ich zoznam predkladalo na rokovanie komisie. Nájomníci bytov na Bojnickej ulici boli na schôdzi dňa 8. 2. 2012 informovaní o povinnosti podpísať notársku zápisnicu do konca apríla 2012.   
Hlasovanie: prítomní : 8, za: 8.
4/ V. J., Bojnická 25 – menovanej bola odporučená výmena bytu za byt na Bojnickej č. 19/23. S menovanou bude spísaný dodatok k nájomnej zmluve s notárskou zápisnicou. Uvoľnený byt na Bojnickej č. 25 je poskytnutý ako náhradné ubytovanie pre rodinu Vaškovičovú. Hlasovanie : prítomní : 8, za : 8.
5/ Š. K., Bojnická 21 – komisia odporučila predĺžiť súhlas na nájom bytu       o jeden rok. P. Andrašíková informovala komisiu, že súhlas je podpísaný. 
6/ O. M., Odborárska 42 – žiadala o pridelenie bytu. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a na základe informácie o vykonanom poslaneckom prieskume JUDr. Mikulcom a p. Manczalovou odporučila viesť žiadosť v evidencii. Hlasovanie : prítomní : 8, za : 8.
7/Žiadosť o pomoc s neprispôsobivými nájomníkmi
Na rokovanie komisie bola predložená predmetná žiadosť z bytového domu na Bojnickej 23 podpísaná 19 nájomníkmi. Na základe toho boli na rokovanie komisie prizvaní p. V. T. a p. H. R. z Bojníckej č. 25 a p. T. S. z Bojnickej č. 23.
l. Za p. V. T. sa dostavila jeho manželka p.S. T.. Bola informovaná o neprispôsobivom správaní jej 19 a 15 ročného syna a upozornená, že pri opakovanom zlom správaní synov bude jej rodine daná výpoveď z nájmu bytu podľa platných zásad. Pani T. sľúbila, že dohovorí synom a vykoná opatrenia, aby sa to neopakovalo. 
2. Pán T. S. sa zúčastnil osobne aj s družkou p. R. R.. JUDr. M.
 oznámil dôvod predvolania, ktorým bolo upozornenie na hrubé, násilné a pohoršujúce správanie menovaného voči družke a vyhrážky nájomníkom, čím je nebezpečný pre svoje okolie.                                   

Po uvedení týchto skutočnosti a možnosti ukončenia práva nájmu k bytu sa p. Sedlák rozčúlil, tvrdil, že v žiadosti sú uvedené nepravdivé údaje a začal sa vyhrážať, že vyskočí z okna. Menovaný bol psychicky veľmi labilný a nakoniec vybehol na chodbu. Jeho družka p. R. R. bola upozornená, že v prípade opakovaného neprimeraného a hrubého chovania jej druha bude komisia nútená navrhnúť ich rodine výpoveď z nájmu bytu na Bojnickej ul. 23, čo je v súlade s platnými zásadami. 
3. Pani R.H., Bojnická 25, prišla s bratom F. R. Boli upozornení na hlučné správanie sa pri ich byte na prízemí, ktoré negatívne ovplyvňuje bývanie aj vo vedľajšom bytovom dome. Taktiež boli upozornení, že pri opakovanom porušovaní zásad  im bude daná výpoveď z nájmu bytu. Pani R. sľúbila nápravu.
8/ P. M., Na Pántoch 9, trvalé bydlisko Piešťanska 7  - žiada o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a túto neodporučila riešiť. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
9/ V. J., Kvetná 2, Tvrdošovce – žiada o poskytnutie bytu. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a vzhľadom k tomu, že menovaná nemá trvale bydlisko v našej mestskej časti túto neodporučila riešiť. Hlasovanie : prítomní : 6, za 5, zdržal sa : 1..
10/ Ž. H., Bratislava – Nové Mesto– žiada o poskytnutie bytu. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a túto neodporučila riešiť. Hlasovanie : prítomní: 6, za 6.
11/ Ďalej komisia prerokovala tieto žiadosti o byt: S. Z., Junácka č. 6, Bratislava, H. J., Chemická 18, B. M., Nobelova 8, R. Z., Družstevná 3, A. Borkovič, Legionárska 19, tieto neodporučila riešiť a súhlasila s odpoveďou oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.   
12/ R. Ľ., Bojnická 19 – žiada o prechod práva nájmu z dôvodu odchodu bývalej manželky. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila uzatvoriť novú zmluvu s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
13/ F. A., Bojnícka 19 – žiada o prechod práva nájmu na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava III zo dňa 15. 1. 2009, ktorým bol jej manžel P. F., narodený 30. 6. 1960, vylúčený z bývania. Komisia prerokovala túto žiadosť a odporučila uzatvoriť novú zmluvu s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
14/ D. A. Bojnická 19 – žiada o obnovenie súhlasu na nájom bytu. Výpoveď z nájmu bytu jej bola daná z dôvodu neplatenia nájomného. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila uzatvoriť novú zmluvu na 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
15/ M. V., Bojnická 23 – žiada o predĺženie nájmu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila predĺžiť zmluvu na nájom bytu na 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
16/ Akademický maliar D. T., Mesačná 14  – žiada o výmaz záložného práva na ateliér na Vajnorskej č. 6.  Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila vykonať výmaz záložného práva na uvedenú nehnuteľnosť. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.

K bodu č. 5
1/ B. Š., Jiskrova 1 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre deti - dvojičky. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 70,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5. 
2/ H. M., Račianska 38 -  žiada o poskytnutie JFV na čiastočnú úhradu poplatku za školu v prírode pre deti - dvojičky. Komisia prerokovala žiadosť menovanej         a odporučila priznať 70,- € podľa platných zásad. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
3/ Ch. K., Hálkova 52 - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovanej             a odporučila poskytnúť 200,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
4/ K. M., Mestská 9 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie spodnej bielizne a obuvi. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
5/ R. P. s manželkou, Račianska 99 - žiadajú o poskytnutie JFV na zakúpenie okuliarov pre manželku. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
6/ H. S., Riazanská 81 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
7/ N. J., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na úhradu poplatku za útulok a lieky na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila priznať 35,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 3, proti 2.
8/ T. M.,Rozvodná 15  žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila priznať 100,- €.  Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
9/ P. K., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
10/ P. M., Piešťanska 7 - žiada o poskytnutie JFV na úhradu súdneho poplatku, ktorý jej exekučne zrážajú zo mzdy. Menovaná je zamestnaná. Jej čistý mesačný príjem predstavuje 316,71 €. Náklady na domácnosť hradí 174,- €. Exekučná zrážka predstavuje 85,10 €. Podľa platných zásad je možné JFV poskytnúť rodinám s deťmi, dôchodcom a nezamestnaným obyvateľom len v mimoriadnych naliehavých prípadoch. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam komisia nenašla možnosť riešiť žiadosť menovanej v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní :  5, za: 5. 
11/ A. M., Olbrachtová 9 - žiada o posúdenie možnosti poskytnutia jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení syna Alexandra, keď jeho manželka je občianka Ruskej federácie a má povolenie na trvalý pobyt na dobu neurčitú. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a túto neodporučila riešiť poskytnutím príspevku.Hlasovanie: prítomní: 5, za : 5. 
12/ Príspevok pri narodení dieťaťa - Ing. Vojtechová informovala komisiu o súčasnom poskytovaní tohto príspevku všetkým rodičom novonarodených detí, ktorých matka má trvalé bydlisko v našej mestskej časti bez zisťovania ich príjmu. Vzhľadom na zhoršujúcu               sa ekonomickú situáciu navrhla uvažovať o zmene súčasných zásad s tým, že jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa od mestskej časti bude poskytnutý len tým rodinám, ktoré budú poberať prídavok na dieťa po uvažovanej zmene zákona. Komisia súhlasila s navrhovanou zmenou.

K bodu č. 6
1/ Letná detská rekreácia – čiastočná úhrada rodičmi - p. Janovičová informovala komisiu o minuloročnom návrhu p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého, aby rodičia prispievali na pobyt detí na letnej detskej rekreácii symbolickou sumou. Podľa platných zásad miestny úrad hradí celý  pobyt  detí  z  dôvodu,  že sa jedná o sociálne slabé rodiny. Pani Janovičová informovala 
komisiu, že rodičia často, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, radšej dieťa nedali na rekreáciu, ale požiadali o jednorazovú  finančnú výpomoc s odôvodnením, že radšej kúpia pre deti ošatenie alebo iné potreby. V minulom roku bolo na tomto pobyte len 17 detí. Komisia prerokovala tento návrh a vzhľadom k tomu, že sa jedná o deti zo sociálne slabých rodín, neodporučila v tomto bode zmeniť platné zásady.

2/Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 14. 5. 2012. a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.
 

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







































