					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 1. 2. 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 15.2.2011 a MZ MČ BNM 
    dňa 8. 2. 2011 
4. Prerokovanie materiálov z bytového oddelenia
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 
6. Prerokovanie návrhu Vecného a časového plánu činnosti komisie na rok 2011 
7. Rôzne

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Bartoš, predseda komisie. Privítal aj starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého, prednostu miestneho úradu Ing. Ľudovíta Kollárika, vedúcu finančného oddelenia miestneho úradu Ing. Annu Zigovú, JUDr. Dušana Jahelku, vedúceho odd. bytového a sociálnych služieb miestneho úradu a Ing. Janu Tlačíkovú, vedúcu oddelenia pre SBaNP MÚ BNM. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia komisie súhlasili. Hlasovanie : prítomní : 3, za : 3. 

K bodu č. 2

Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BNM.
Pre komisiu nevyplynuli žiadne úlohy.
Kontrola plnenia uznesení komisie.
Ing. Martin Bartoš, predseda komisie, informoval komisiu o poslednom rokovaní Komisie bytovej a sociálnych služieb MZ MČ BNM v predchádzajúcom volebnom období, na ktorom bolo odporučené vykonať poslanecký prieskum v  rodine Moniky Vančovej bytom Olbrachtova 9,  preveriť bytové pomery Jozefa Šedivého bytom Ďumbierska 3A a prerokovať žiadosť p. Rafaela Ráca, prechodne bytom Nobelova 16. Predseda komisie navrhol zrušiť uvedené úlohy s čím súhlasili aj ostatní členovia komisie. Hlasovanie : prítomní : 3, za : 3.

K bodu č. 3

a/ Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ BNM k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
Ing. Ľudovít Kollárik informoval komisiu o návrhu prechodu niektorých kompetencií z oblasti zdravotníctva na mestské časti, ktorým sa rušia kompetencie mesta ukladať pokuty    a prenášajú sa na mestské časti, ktoré ku dnešnému dňu vykonávali na základe rozhodnutia primátora hl. mesta SR Bratislavy č. 9/2010 zo dňa 17.5.2010. Mestská časť podáva mesačne hlásenie o pokutách na magistrát hl. mesta SR Bratislavy. 
						- 2 - 

Uznesenie č. 1/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť Stanovisko k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	3
	          za :		3

b/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2011 až 2013
Informáciu o tvorbe návrhu rozpočtu podala komisii Ing. Anna Zigová, vedúca finančného oddelenia MÚ BNM. Rozpočet mestskej časti bol navrhnutý ako vyrovnaný. Po prerokovaní v miestnej rade boli pripomienky zapracované do tohto materiálu. Príjmy a výdavky boli navrhnuté na základe predpokladov, pričom výdavky sa nezvyšovali. Pretože nie je schválený rozpočet hl. mesta SR Bratislavy, v návrhu daň z príjmu FO a daň z nehnuteľností ako aj ostatné príjmy boli navrhnuté na úrovni roku 2010. V oblasti prenesených kompetencií bol v týchto dňoch schválený normatív na žiaka ZŠ z 1 113,- € na 1 138,- €, čo bude v návrhu rozpočtu upravené. V oblasti výdavkov je 9 programov. K 31. 12. 2010 bol stav v rezervnom fonde 4 214 742,- €, pričom z výsledku hospodárenia bude presunutých 450 tis. € a vo fonde rozvoja bývania 2 358 656 €. Ing. Bartoš sa informoval na stav rekonštrukcie Jedenástej ulice. Ing. Kollárik informoval o vysporiadani pozemku a realizácii prác po stavebné povolenie. Na dokončenie rekonštrukcie Konskej železnice sú na rok 2011 navrhnuté finančné prostriedky vo výške 100 tis. €, ktoré majú byť použité na rekonštrukciu druhého poschodia. Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, navrhol uskutočniť kontrolný deň, kde by sa  určil postup prác. V sociálnej oblasti Ing. Kollárik informoval o návrhu na riešenie rozvozu stravy pre dôchodcov spoluúčasťou spoločnosti Gerdos a použitím prostriedkov z MPSVaR ako aj o možnosti riešenia problémových bytov na Bojnickej ponukou nájomníkom na odkúpenie do vlastníctva v rokoch 2013 a 2014 v súlade s platnou legislatívou. Mgr. Rudolf Kusý navrhol prehodnotiť sociálne postavenie nájomníkov na Bojnickej ul. Ing. Kollárik informoval, že byty na Bojnickej ul. boli poskytnuté aj zamestnancom štátnej správy a policajného zboru z dôvodu spôsobu zabezpečenia financovania.
Uznesenie č. 1/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní :	3
	          za :		2
	       zdržal sa :	1	

c/ Návrh Gescií poslancov za jednotlivé volebné okrsky pre volebné obdobie rokov 2010-2014
Uznesenie č. 1/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila zvolať poradu predsedov poslaneckých klubov Ing. Martina Bartoša, Vladimíra Margoliena a Ing. Stanislava Winklera                    s p. Červenkovou, vedúcou organizačného oddelenia MÚ BNM a dohodnúť koordináciu jednotlivých gescií. 
Hlasovanie :   prítomní :	3
		za :		3

d/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I. polrok 2011
Uznesenie č. 1/3d
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Komisia prerokovala predložený Plán a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť s pripomienkami :
- Bod 1. Termín : január 
- Bod 2. Termín : február – apríl 
- Bod 3. Termín : máj – jún a pokračovanie bodu č. 1. 
Hlasovanie :   prítomní :	3
		za :		3

K bodu č. 4

Ing. Bartoš, predseda komisie informoval členov o spôsobe prerokovania materiálov               z bytového oddelenia, keď všetka korešpondencia je prerokovaná v komisii.    
1/ Komisia prerokovala tieto materiály: S. J., Moravská 1, K. M., Račianska 57, T. K., Veľké Uherce 512, P. A., Nováckeho 1, BA 4, Mgr. B. B., Príkopova 4, N. D., Budyšínska 1,B. P., Medveďovej 32, podnájom BA 5, V. A., Murgašova 1/A BA 1, K. M., Čsl. parašutistov 1, P. A., L. Dérera 10, B. M., Bratislava – Nové Mesto, S. Ž., Bratislava – Nové Mesto, R. V., Nobelova 48, V. E. Bratislava – Nové Mesto, O. M., Odborárska 42, Š. I., Odborárska 16, Bratislava a súhlasila s odpoveďami JUDr. J.. Hlasovanie : prítomní : 3, za: 3.
2/ Na nasledujúcom zasadnutí komisie prerokuje tieto materiály: B. R., Osadná 2, prechodne Pekná cesta 2, T. M., Nobelova 1/A, G. R., Račianska 41,  Bratislava. Hlasovanie : prítomní : 3, za: 3.
3/ Návrh úpravy Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
JUDr. J. predložil na rokovanie komisie Dôvodovú správu, Návrh úpravy uvedených  Zásad a Dražobný poriadok mestskej časti BNM. Uvedené materiály boli členom komisie predložené na preštudovanie a na nasledujúcom zasadnutí ich komisia prerokuje. JUDr. J. informoval komisiu o predložených materiáloch a odpovedal členom komisie                na  ich otázky. Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, navrhol voľné byty okrem bytov na Bojnickej ul. previesť do vlastníctva formou dražby – komerčného nájmu. 

K bodu č. 5
1/ Č. I., Odborárska 42 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre syna. Komisia prerokovala túto žiadosť a odporučila poskytnúť 110,- €. Hlasovanie: prítomní:  3, za: 3. 
2/ B. S., Odborárska 40 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a úhradu cestovného pre deti do vyplatenia prvej mzdy. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 200,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za 3.
3/ J. R., Kukučínova 48 - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 70,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
4/ T. R., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a obuvi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 80,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
5/ B. M., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 50,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.




K bodu č. 6
Prerokovanie návrhu Vecného a časového plánu činnosti komisie na rok 2011 
Členom komisie bol predložený predmetný materiál. Komisia po prerokovaní tento schválila.
Hlasovanie : prítomní : 3, za : 3.

K bodu č. 7
1/ Žiadosť o povolenie územných rozkopávok spoločnosti TVI a. s. za účelom vedenia optických vláken na území mestskej časti
Ing. Ľudovít Kollárik, prednosta MÚ informoval komisiu o predmetnej žiadosti.
Uznesenie č. 1/7/1
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila dať žiadateľovi súhlas s podmienkou úpravy celého chodníka, aby zásahom nevznikli prepady a iné nezrovnalosti.   
Hlasovanie :   prítomní :	3
		za :		3
	            proti :		0	
	        zdržal sa :	0	
2/ P. A., Bojnická 21 – vo svojom podaní vysvetľuje svoje presťahovanie         do bytu na Bojnickú a poukazuje na nedostatky v bývaní v tejto lokalite.  Komisia                po prerokovaní problémov na Bojnickej súhlasila s odpoveďou JUDr. Jahelku a žiada, aby oddelenie pre SBaNP sa venovalo intenzívne správe bytov na Bojnickej ul. Hlasovanie : prítomní : 3, za : 3. 
3/ Stav budovy Materskej školy na Šuňavcovej 13 v Bratislave a návrhy riešenia – predseda komisie Ing. Martin Bartoš predložil na rokovanie predmetný materiál s tým,          že bude členom doručený na preštudovanie a komisia sa k nemu vyjadrí na nasledujúcom zasadnutí. 
4/ Úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií MZ MČ BNM  
Členom komisie bol predložený predmetný materiál za účelom preštudovania a oboznámenia sa s činnosťou komisie.
5/ Členom komisie boli predložené platné predpisy z oddelenia bytového a sociálnych služieb MÚ BNM
- Zásady úhrad za poskytované opatrovateľské služby pre obyvateľov mestskej časti BNM  
- Zásady diferencovaného poskytovania zľavy zo stravného dôchodcom v MČ BNM
- Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti BNM
- Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. 11 
   v správe mestskej časti BNM 
- Zásady poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti BNM
- Dražobný poriadok mestskej časti BNM
6/ JUDr. Jahelka informoval komisiu o petícii obyvateľov domu na Športovej ul. č. 1            za zrušenie klubu dôchodcov a výdajne stravy
7/ Ing. Bartoš, informoval členov komisie o nasledujúcom zasadnutí, ktoré bude dňa 8. 3. 2011 a poďakoval im za aktívnu účasť.  

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

