Z á p i s n i c a
					        č. 1
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 21. 1. 2013.

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 5. 2. 2013.
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy bytov,  nebytových priestorov a vnútornej 
    správy. 
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí. 
6. Rôzne.

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ing. Martin Bartoš. Poprial im všetko najlepšie v tomto roku a veľa osobných a pracovných úspechov. Taktiež privítal    Ing. Vojtechovú, poverenú vedením oddelenia sociálnych služieb a p. Andrašikovú z oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy. Ing. Bartoš uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia súhlasili. Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4. Na rokovaní komisie sa zúčastnil aj Ing. Kollárik, prednosta MÚ. 

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 
a/ Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.1/3a
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť s pripomienku :
V Dôvodovej správe, v návrhu zmeny dodatku v bode 4. tretí riadok § 18a ods. 10 – miesto voľba miestneho kontrolóra má byť odvolanie hlavného kontrolóra, 
Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.

b/ Návrh Dodatku č. 1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Uznesenie č.1/3b
Komisia prerokovala predložený Dodatok a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť s pripomienku :
V Čl. I ,  l. Čl. 3 znie Plat zástupcu starostu 
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Zástupcovi ... po poverení (doplniť) alebo zvolení do funkcie..
Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4
 					
c/ Návrh na schválenie DODATKU č. 2 ŠTATÚTU mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného MZ MČ BNM dňa 20. 9. 2011 uznesením č. 6/04 
Uznesenie č.1/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť s pripomienku :
V Čl. 9  (doplniť) aj možnú voľbu zástupcu starostu poslancami v zmysle § 17a, zákona č. 377/1990 Z. z.
Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.
d/ Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013
Uznesenie č.1/3d
Komisia prerokovala predmetný návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok :
Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.

e/ Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.1/3e
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť s pripomienku :
1/ V dôvodovej správe  odsek  3, (tretí riadok) – o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci podľa (doplniť) bodu I. platných Zásad poskytovania finančných výpomocí.  (vypustiť) okrem jednorazovej finančnej výpomoci k Vianociam.
2/ Čl. 1
V bode 15. V článku VI. sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie :
Občan ......(tretí riadok) finančnej výpomoci podľa (doplniť) bodu I. platných Zásad poskytovania finančných výpomocí. (vypustiť) okrem jednorazovej finančnej výpomoci k Vianociam.  
Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.
						
K bodu č. 4
1/ R. M., Príkopova 4, K. E., Bojnická 25, S. I., Bojnická 21 - na rokovanie komisie boli predložené notárske zápisnice menovaných o ďalšie predlženie nájomnej zmluvy. 
2/ Zoznam nájomníkov v bytoch na Bojnickej ul. - na rokovanie komisie predložilo oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predmetný zoznam s uvedením doby ich nájmu.
3/ Riešenie neplatičov v domových objektoch na Bojnickej ul. – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam neplatičov a ich nedoplatkov k 31. 12. 2012, v ktorom bolo uvedených 32 nájomníkov             z toho 28 z Bojnickej ul. Z týchto v ôsmych prípadoch bola podaná žaloba s výpoveďou z nájmu bytu a  jeden byt bol odovzdaný. Ostatní neplatiči sú riešení upomienkami. Komisia prerokovala predložený zoznam, pričom konštatovala, že z dôvodu ochrany nájomníkov, ktorí nájomné platia, čo bolo konštatované na predchádzajúcom zasadnutí komisie, je potrebné zorganizovať  schôdze  nájomníkov  bytov  na  Bojnickej  ulici  podľa  jednotlivých  vchodov 
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a vysvetliť im dôležitosť spísania dodatkov k nájomným zmluvám s notárskou zápisnicou.   Uznesenie č. 1/4/2  
Komisia požiadala Ing. Bc. Baníka, povereného vedením odd. pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy a Mgr. Biharyovú, poverenú vedením oddelenia majetkového, právneho a podnikateľských aktivít, aby v spolupráci s JUDr. Mikulcom zorganizovali schôdze nájomníkov v domových objektoch na Bojnickej ul.
Hlasovanie: prítomní : 4, za: 4.

3/ T. S., Bojnická 25 – menovanej bol odsúhlasený v súlade so zákonom prechod práva nájmu po zomrelom manželovi. Do 31. 12. 2012 má p. T. opäť nedoplatok na nájomnom v sume 151,26 € a p. Andrašiková informovala, že menovanej bola poslaná upomienka. Po nezaplatení jej bude daná výpoveď z nájmu. Hlasovanie: prítomní : 4, za: 4.

4/ F. O., Bratislava – Nové Mesto - žiada  o nájom obecného bytu. Menovaná býva v ubytovni na Varšavskej ul. 22, je slobodná, zamestnaná v EKO - podniku VPS. Stará sa o dve vnúčatá, ktoré jej boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, z dôvodu, že dcéra je dlhodobo nezamestnaná a v súčasnosti trestne stíhaná za drogovú činnosť. Na rokovanie komisie bola predložená fotokópia občianskeho preukazu pani F., ktorá sa prihlásila na trvalý pobyt v našej mestskej časti v októbri 2012. Komisia odporučila zaradiť žiadosť menovanej do evidencie. 
Hlasovanie: prítomní : 4, za: 4.

5/ P. M., Ľubľanská 2 – žiada o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila túto viesť v evidencii. Hlasovanie: prítomní : 4, za: 4.

6/ B. V., Bratislava – Nové Mesto – žiada poskytnutie bytu. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila túto zaradiť do evidencie. Hlasovanie: prítomní : 4, za: 4.

7/ Ďalej komisia prerokovala tieto materiály :  
a/ M.  J.,  Vajnorská č. 26,  B.  M.,  Račianska č. 6,  Š. Ľ., Riazanská 10, F. J., Podniková  1, 
    R. P.,  MČ BNM, S. Z.,  Junácka 2, t. č. Brenau Nemecko – komisia neodporučila zaradiť 
    žiadosti  menovaných  do  evidencie,  pretože  nesplnili  podmienky  určené v  platných 
    Zásadách.    
b/ L. J., Hraničná 11, BA II,  G. J., Robotnícka 13, Veľký Biel,  K. H.,  Padlých  hrdinov  28,  
    BA II,  G. M.,  Žarnovická 5,  BA Rača,  B. H.,  Budovateľská  č. 607  Prašice   -  komisia  
    neodporučila zaradiť žiadosti menovaných do evidencie z dôvodu, že  nie  sú  obyvateľmi 
    našej mestskej časti.  Hlasovanie: prítomní : 4, za: 4.

8/ B. B., Príkopová 4,  U. M., Bojnická  23,  H. J.,  Bojnická 25, -  žiadajú  po   predĺženie 
    nájmu  na   dobu  neurčitú.  Komisia  prerokovala  žiadosti    menovaných   a     súhlasila 
    s predĺžením nájmu na dobu troch rokov s notárskou zápisnicou.    
    Hlasovanie: prítomní : 4, za: 4.
						
K bodu č. 5
1/ C. M., Riazanská 65 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre dcéru. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 100,- € v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní:  4, za: 4. 
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2/ L. R., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4.
		
K bodu č. 6
1/ Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude 18. februára 2013 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.
 

									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r.

Zapísala : Janovičová						




































