Z á p i s n i c a
					        č. 5
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 13. 5. 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 21. 5. 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.         Privítal tiež Mgr. Mariannu Moravcovú Tomčíkovú, poverenú vedením odd. PPaSM          a p. Andrášikovú 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.

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/Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice.
Uznesenie č.5/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a tento vzala na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní : 	4 
	            za :		4
					
b/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra.
Uznesenie č.5/3b
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	4
		za :		4
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c/ Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc 3 v lokalite „Slanec“, 1 v lokalite „Koziarka“ a 4 v lokalite „Ahoj“,  všetky v katastrálnom území Vinohrady
Uznesenie č.5/3c
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila schváliť v súlade s návrhom uznesenia s tým, že v lokalite Koziarka, v bode II. odporučila schváliť názov novovzniknutej ulice Pri potoku. 
Hlasovanie :	prítomní : 	4
		za : 	    	4

d/ Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú turistickú sezónu 2013 
Uznesenie č.5/3d
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM vziať na vedomie v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie :	prítomní : 	4
		za : 		4

e/ Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku VPS 
Uznesenie č.5/3e
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní : 	4
		za : 		4
f/ Správa o príprave Kultúrneho leta 2013 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.5/3f
Komisia prerokovala predloženú správu a túto odporučila MR MČ BNM vziať na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní : 	4
		za : 		4

K bodu č. 4

1/ Z. B., Bojnická 25 – žiadala o predĺženie nájmu k bytu. Komisia odporučila    na svojom zasadnutí dňa 25. 3. 2013 predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Pani Andrášiková predložila na rokovanie komisie notársku zápisnicu spísanú s menovanou.
2/ H. K., Bojnická 19 – žiadala o súhlas na nájom priateľky D. D., trvale bytom Piešťany, ako spolubývajúcej. Komisia na svojom zasadnutí dňa 25. 3. 2013 neodporučila dať požadovaný súhlas. Pani Andrašiková informovala komisiu, že oznámenie o rozhodnutí komisie bolo opakovane poslané doporučene aj obyčajnou zásielkou. Informácia bude podaná na nasledujúcom zasadnutí komisie. 
3/ B. I., Bojnická 25 – žiadala o zmenu nájomnej zmluvy – prechod práva nájmu po zosnulej Alžbete Bartošovej, o ktorú sa starala. Pretože menovaná býva v byte s dvomi maloletými deťmi a ich otec v ubytovni, oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov     a vnútornej správy preverilo všetky skutočnosti, pričom bolo zistené, že menovaná spĺňa podmienky na  prechod práva nájmu v tomto byte na dobu neurčitú, čo členovia komisie odsúhlasili. Hlasovanie: prítomní 4, za : 4.
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4/ D. A., Bojnická 19 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu.  Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní 4, za : 4.
5/ Z. T., Bojnická 19 – žiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k predmetnému bytu. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013 odporučila predĺžiť nájom o 3 roky s notárskou zápisnicou. 
6/ Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, Bratislava – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy o nájme dvoch bytov na Bojnickej č. 19 a 23 na dobu 5 rokov. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013 odporučila predĺžiť nájom na dobu 3 rokov s notárskou zápisnicou. 
7/ M. V., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k predmetnému bytu. Komisia odporučila predĺžiť nájom na 2 roky s notárskou zápisnicou    na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013. 
8/ Š. K., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom  uvedenému bytu. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou          na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013.
9/ plnenie uznesenia č. 4/4a zo zasadnutia komisie SVaB dňa 22. 4. 2013
Na rokovanie komisie bolo predložené písomné stanovisko oddelenia právneho, podnikateľských aktivít a správy majetku k prednostnému poskytnutiu nájmu bytu z dôvodu uhradenia pohľadávky za neplatiča. Mgr. Moravcová Tomčíková informovala komisiu o potrebe dopracovať túto možnosť do Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012, pretože v týchto zásadách, ak sa jedná o byt vo výlučnom vlastníctve MČ, takáto možnosť nie je.      
Uznesenie č. 5/4/9 
Komisia prerokovala predložené stanovisko a požiadala Mgr. Moravcovú Tomčíkovú, poverenú vedením oddelenia právneho, podnikateľských aktivít a správy majetku, aby pripravila návrh úpravy, ktorá by riešila prednostné poskytnutie nájmu bytu z dôvodu uhradenia pohľadávky za neplatiča. Hlasovanie : prítomní 4, za : 4.	
10/ Zoznam neplatičov k 30. 4. 2013 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam neplatičov a ich nedoplatkov k uvedenému dátumu. Z celkového počtu 38, bolo 31 v bytoch na Bojnickej a 7 v bytoch       v mestskej časti. Komisia naďalej žiada Ing. Bc. Baníka, povereného vedením odd. pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy aby v spolupráci Mgr. Moravcovou Tomčíkovou, poverenou vedením oddelenia právneho, podnikateľských aktivít a správy majetku a s JUDr. Mikulcom venovali pozornosť riešeniu problémov s neplatičmi. 
Uznesenie č. 5/4/10 
Komisia prerokovala predložený zoznam neplatičov a požiadala Mgr. Moravcovú Tomčíkovú, poverenú vedením oddelenia právneho, podnikateľských aktivít a správy majetku, aby na nasledujúce zasadnutie predložila informáciu o stave riešenia pohľadávok, uvedených v predloženom zozname. Hlasovanie : prítomní 4, za : 4.	
11/ S. I., Príkopova 4 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila túto predĺžiť na jeden rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní 4, za : 4.
12/ T. M., Bojnická 25 – žiada o prihlásenie p. J. N. na prechodný pobyt do bytu na Bojnickej ul. z dôvodu, že tento sa oňho stará. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a prihlásenie p. N. neodporučila. Hlasovanie : prítomní 4, za : 4.
13/ B. V., Bratislava – Nové Mesto – menovaná bola zaradená do zoznamu žiadateľov o byt na základe žiadosti, ktorú komisia prerokovala na svojom zasadnutí dňa  21.1. 2013.  Komisia   opakovane   prerokovala   žiadosť  menovanej  a  po  zohľadnení  
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zdravotných problémov dcéry odporučila túto riešiť poskytnutím bytu na Bojnickej č. 19/1    po p. Levickom. Hlasovanie : prítomní 4, za : 4.  
14/ Š. E., Škultétyho 3 - žiadosť menovanej o poskytnutie bytu bola zaradená           do zoznamu  žiadateľov. P. Andrášiková informovala komisiu, že rodine p. Š.  poskytol nájomný byt magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Komisia odporučila vyradiť žiadosť menovanej zo zoznamu žiadateľov o byt. 

K bodu č. 5
1/ M. D., Kukučínova 8 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a liekov. Komisia prerokovala túto žiadosť a odporučila poskytnúť menovanej JFV 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4. 
2/ V. E., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 100,- € Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4. 
3/ T. M., Bojnická 25 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do priznania a vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť menovanému 120,- €. Hlasovanie: prítomní: 4,     za: 4.
4/ V. R., Bratislava – Nové Mesto – žiada o poskytnutie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa Ž. V. narodenej 21. 3. 2013. Rodičia sú prihlásení na trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Otec od 11. 1. 2012 a matka od 19. 9. 2012 Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila preveriť zákonnosť tohto prihlásenia.  Poskytnutie, resp. zamietnutie žiadosti odporučí na nasledujúcom zasadnutí.

K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 17. júna 2013 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.


									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. 

Zapísala : Janovičová		













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


Poslanecký prieskum : 
1/ Hangáč Marek, Račianska 51, -  doplniť žiadosť


Evidencia : 
1/ Tichá Mária, Nobelova 1/A 
2/ Zach Peter, Čsl. parašutistov 25
3/ Gajdošech Róbert, Račianska 41
4/ Marťáková Kristína, Pluhová 13
5/ Farkašová Oľga, Bratislava – Nové Mesto
6/ Poláková Martina, Ľubľanská 2
7/ Arvay Herman, Bojnická 19
8/ Molnárová Božena, Limbová 10, ubyt. ÚNB 
9/ Filová Jana, Podniková 1 


Odporučené  poskytnutie bytu :

1/ Hanáková Kristína, Nobelova 42 - Bojnická  19/33,  18.10.2011- bol poskytnutý
2/ Olšová Mária, Odborárska 42 - Bojnická č. 25/43,  3. 9. 2012 - bol poskytnutý
3/ Rabajová Viktória, Nobelova 48 - Bojnická 25/47, 3. 9.- 2012 - bol poskytnutý
4/ Balcová Vladimíra, Bratislava - Nové Mesto - Bojnická 19/1 -  bol odporučený 13. 5. 2013



Bratislava : 15. 5. 2013
Vypracovala : Janovičová 
















