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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. 2014.

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 dňa 29. 4. 2014  
4. Prerokovanie materiálov z odd. 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 nových členov komisie JUDr. Tomáša Korčeka a Ing. Pavla Derkaya ako aj Ing. Vojtechovú, poverenú vedením oddelenia sociálnych služieb, JUDr. Chamulu z odd. právneho,  majetkového a podnikateľských aktivít a p. Andrášikovú, z oddelenia pre SbaNP   a VS. Ing. Bartoš 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 
a/ Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.4/3a
Komisia opakovane prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť s pripomienkou:
- v § 1 Článok 2a  odst. /1/ výraz „volený predstaviteľ“ nahradiť výrazom „člen komisie“ 
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
b/ Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové  Mesto
Uznesenie č.4/3b
Komisia opakovane prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť s pripomienkou:
- v § 1 Článok 5a odst. /1/ výraz „volený predstaviteľ“ nahradiť výrazom „člen rady“ Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
c/ Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.4/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

d/ Etický kódex voleného predstaviteľa Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.4/3d
Predseda komisie nezaradil predložený materiál na rokovanie komisie.

e/ Súťaž návrhov – štúdia architektonickej úpravy areálu na ulici odbojárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.4/3e
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ schváliť s pripomienkou:
- v bode 5.5 druhý odsek doplniť o výraz „bezplatné“ stojiská.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
f/ Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014
Uznesenie č.4/3e
Komisia prerokovala predloženú správu a túto vzala na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

g/ Komunitné centrum Bratislava – Nové Mesto, Ovručská č. 5, Štatút a Plán činnosti Komunitného centra Ovručská. 
Ing. Vojtechová informovala komisiu o pláne činnosti komunitného centra na Ovručskej ulici, ktorý je zameraný na všetky skupiny obyvateľov a ktorého aktivity budú orientované            do oblastí podľa požiadaviek, potrieb a záujmov klientov v tejto lokalite. Vytvorenie uvedeného centra v našej mestskej časti je potrebné aj vzhľadom na zvýšený počet problémových detí. 
Uznesenie č.4/3g
Komisia prerokovala predloženú informáciu a túto vzala na vedomie. 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

h/ Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov MZ mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.4/3h
Komisia prerokovala predložený návrh a k tomu sa nevyjadrila. 

K bodu č. 4

1/ B. V., Bratislava – Nové Mesto – komisia na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2013 odporučila riešiť žiadosť menovanej poskytnutím bytu na Bojnickej č. 19/1 po p. Levickom. Pani Andrašiková informovala komisiu, že menovaná predložila požadovaný príjem za predchádzajúci rok v deň rokovania komisie a nebolo ešte možné posúdiť sociálnu situáciu rodiny. 
2/ L. O., Bojnická 25 – žiadal o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu. Komisia                odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou na rokovaní dňa 9. 9. 2013.            Na rokovanie komisie bola predložená podpísaná zmluva s notárskou zápisnicou. 
3/ T. S., Bojnická 25 - od mája 2013 neuhrádza nájomné a má nedoplatok         vo výške 699,55 €. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 1. 2014 odporučila riešiť menovanú výpoveďou z nájmu bytu. JUDr. Chamula informoval komisiu, že dňa 14. 3. 2014 bola menovanej daná výpoveď z nájmu bytu. Komisia odporučila sledovať realizáciu tejto výpovede. 
4/ D. M., Bartoškova 10 – komisia požiadala oddelenie pre SBaNP, aby zabezpečilo vypratanie uvedeného bytu.  P. Andrášiková informovala komisiu, že byt bude vyprataný EKO – podnikom VPS.
5/ Zoznam neplatičov k 23. 4. 2014 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam 55 neplatičov s výškou nedoplatkov k uvedenému dátumu, z toho 42 z Bojnickej ul. Z celkového počtu 55 neplatičov 11 má nedoplatok nad 500,- € z toho 6 z Bojnickej ul. JUDr. Chamula informoval komisiu, že
R. P., Račianska 31, má súdom určenú úhradu nedoplatku na nájomnom, K. M., Bojnická 25 a M. D., Bojnická 19, je podaných viac návrhov na vykonanie exekúcie, z toho po dve exekúcie sú už u súdneho exekútora. Komisia požiadala oddelenie právne, podnikateľské a správy majetku, aby na nasledujúce zasadnutie predložilo aktuálnu informáciu o stave riešenia nedoplatkov uvedených neplatičov ako aj riešenie nedoplatku nájomníka G. L., Bojnická 21, Bratislava.  
6/ B. P., Dvory nad Žitavou - žiadal o poskytnutie bytu. Komisia odporučila poskytnúť ubytovanie na Bojnickej č. 23/43 po p. P., počas výkonu zamestnania. Zmluva je na podpise.
7/ S. K., Bojnická 21 - žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy. Na rokovanie komisie bola predložená podpísaná zmluva s notárskou zápisnicou. 
8/ Mgr. B. A., Bradáčova 33, Myjava, - zamestnaná ako vychovávateľka ZŠ a MŠ Za kasárňou, žiadala o nájom obecného bytu. Komisia odporučila poskytnúť v súlade s platnými zásadami ubytovanie na Bojnickej č. 21/16 po p. G., počas výkonu povolania, dňa 17. 3. 2014. Zmluva o nájme je podpísaná. 
9/ Mgr. A. M., Baštová 28, Kežmarok – žiadala o nájom obecného bytu. Komisia odporučila riešiť žiadosť poskytnutím ubytovania na Bojnickej č. 21/37                   po p. Ondruškovej počas výkonu povolania dňa 17. 3. 2014. Pani Andrášiková informovala komisiu, že menovaná už nie je zamestnaná ako učiteľka na ZŠ Kalinčiakova, preto poskytnutie ubytovania nie je aktuálne. Komisia zrušila uznesenie č. 3/4/16 zo zasadnutia dňa 17. 3. 2014. Hlasovanie : prítomní : 8, za : 8.   
10/ D. P., Bernolákovo – žiadal o poskytnutie bytu, ako zamestnanec miestneho úradu. Komisia odporučila riešiť žiadosť poskytnutím ubytovania na Bojnickej č. 23/33       po p. Hlavatej počas výkonu povolania dňa 17. 3. 2014. Zmluva je na podpise. 
11/ H. S., Halašova 36 – žiadala o poskytnutie bytu. Komisia odporučila riešiť žiadosť poskytnutím bytu na Bojnickej č. 19/15 po p. V. na 2 roky s notárskou zápisnicou dňa 17. 3. 2014. Zmluva s menovanou nie je podpísaná z dôvodu požiadavky preveriť sociálnu situáciu menovanej.
12/ S. H., Bartoškova 7
13/ N. I., Bojnická 19
- žiadajú o poskytnutie bytu. Vzhľadom k tomu, že menovaní splnili podmienky podľa platných zásad, sú zaradení do zoznamu žiadateľov o byt. 

14/ M. V., Bojnická 19
15/ T. V., Račianska 61
16/ M. F., Bojnická 25
- žiadajú o prechod užívacieho práva na byt po úmrtí matky podľa zákona. Komisia vzala uvedené na vedomie. 
17/ K. A., Bojnická 19 - žiada o výmenu bytu za prízemný a bezbariérový. Komisia prerokovala žiadosť menovanej pričom konštatovala, že  túto nie je možné riešiť podľa platných zásad, pretože p. Kubíková má kde bývať a poskytnutie iného bytu by bolo v rozpore so zásadami. 

K bodu č. 5
1/ R. E., Račianska 99 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie ošatenia, obuvi a posteľnej bielizne. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
4/ G. J., Podkolibská 30 - žiadal o poskytnutie pomoci v sociálnej výdajni. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovaného a vzhľadom k tomu, že tento je ženatý, nespĺňa základnú podmienku stanovenú v Cl. III bod 1 a) Zásad poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 12. 2. 2013 uznesením č. 15/10, trvá na pôvodnom stanovisku. 
						
K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa        19. 5. 2014 a poďakoval všetkým za aktívnu účasť na rokovaní.


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




















