					Z á p i s n i c a           
					      č. 2

zo zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 8. 3. 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 15.3.2011 a MZ MČ BNM 
    dňa 17. 3. 2011 
4. Prerokovanie materiálov z bytového oddelenia
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 
6. Rôzne

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Bartoš, predseda komisie. Privítal aj 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 : 4, za : 4. 

K bodu č. 2

Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BNM.
Pre komisiu nevyplynuli žiadne úlohy.
Kontrola plnenia uznesení komisie.
Členovia komisie navrhli zaradiť do zoznamu na vykonanie poslaneckého prieskumu týchto žiadateľov o poskytnutie bytu: R. V., Nobelova 48, G. R., Račianska 41, B. R., Osadná 2, prechodne Pekná cesta 2, T. M., Nobelova 1/A Bratislava. Poslanecký prieskum bude vykonaný po schválení členov - odborníkov  komisie. Hlasovanie : prítomní : 3, za : 3.

K bodu č. 3

a/ Návrh „ Zásady poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“ a  „Dražobný poriadok“
Komisia prerokovala predložené materiály pričom odporučila tieto zmeny : 
1. v Čl. 1,  
bod 1/
- odsek b/ a c/  vynechať,
- odsek d/ zmeniť na b/ 
- odsek e/ alt. 1/, 2/ a 4/ vynechať a ponechať iba alt. 3/  a označiť ako odsek c/
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bod  2/
- odsek b/ a c/ vynechať, a odseky d/, e/, f/ a g/ označiť ako b/, c/, d/, a e/
bod  5/ - doplniť s výnimkou vodiaceho psa nevidiaceho obyvateľa
bod 7/ - označiť

2. v Čl. 2
- Alt. 1/ a Alt. 2/ ponechať ako body 1/ a 2/
- Alt. 3/ vynechať

3. v Čl. 3 
bod IV. ponechať Alt. 1,  

Dražobný poriadok
1. v Čl. III Vyvolávacia cena
bod 3/ vynechať 
bod 4/ označiť ako bod 3/

2. v Čl. IV. Dražobná zábezpeka
bod 2/ skrátiť dobu vrátenia dražobnej zábezpeky 
bod 4/ zmeniť úhradu ceny dosiahnutej vydražením najneskôr do 15 dní ....

Uznesenie č. 2/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť 
po dopracovaní uvedených pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	3
	          za :		3

b/ Návrh „Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“ 
Uznesenie č. 2/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní :	3
	          za :		3

K bodu č. 4
Ing. Martina Bartoš, predseda komisie navrhol preložiť prerokovanie materiálov z bytového oddelenia  na nasledujúce rokovanie komisie. Hlasovanie : prítomní :	3 za : 3.	

JUDr. Jahelka navrhol :
1/ osloviť Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a požiadať o riešenie školských bytov,
2/ aktivovať odborné stretnutie k riešeniu reštituovaných bytov,
3/ žiadosti o poskytnutie bytu podané do 1. 4. 2011 vyradiť z evidencie a vyžiadať ich 
    aktualizáciu,
4/ vykonať prekolaudovanie dvoch bytových domov na Bojnickej ulici za účelom zriadiť 
    ubytovňu. 
Komisia vzala uvedené návrhy na vedomie.  
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K bodu č. 5
1/ B. Z., Bojnická 23 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a plienok pre syna. Komisia prerokovala túto žiadosť a odporučila poskytnúť 110,- €. Hlasovanie: prítomní:  3, za: 3. 
2/ D. P., Riazanská 87 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala predmetnú žiadosť a odporučila poskytnúť 110,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za 3.
3/ S. M., Rozvodná 17 - žiada o poskytnutie JFV na ošatenie pre svoje deti trojičky. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 105,- € v súlade s platnými Zásadami. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
4/ V. E., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do priznania a vyplatenia dávky v nezamestnanosti. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 50,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.

K bodu č. 6
Ing. Bartoš, informoval členov komisie o nasledujúcom zasadnutí, ktoré bude dňa 12. 4. 2011 a poďakoval im za aktívnu účasť.  

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


























