					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  2. 6. 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 16. 6. 2011 a MZ MČ BNM 
    dňa 16. 6. 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 oddelenia bytového a sociálnych služieb miestneho úradu a Ing. Janu Tlačíkovú, poverenú vedením 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.
1/ Dobrovoľná dražba bytu na Kutuzovovej ul. 25/11 – oddelenie pre SBaNP pripravilo na rokovanie miestnej rady Návrhy na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 11 na Kutuzovovej ul.25 a bytu č. 26 na Račianskej ul. č. 91. Ing. Martin Bartoš, predseda komisie pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí komisie bolo navrhnuté vydraženie len bytu na Kutuzovovej ul. 25 z dôvodu preverenia realizácie. Byt na Račianskej ul. navrhoval nechať ako rezervu mestskej časti pre prípadnú havarijnú potrebu. Ing. Gašpierik navrhol ako rezervu mestskej časti ponechať byt na Bojnickej ul.	

K bodu č. 3

a/ Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 11 na Kutuzovovej č. 25
Uznesenie č. 4/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť         s pripomienkou :
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po kompletnom dopracovaní materiálu o uverejnenie informácie, termín obhliadky, podmienok zábezpeky a ostatné náležitosti tak ako v minulosti.
Hlasovanie : prítomní :	3
	          za :		3

b/ Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 26 na Račianskej č. 91
Uznesenie č. 4/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila s pripomienku ako v bode a/ takto :
Hlasovanie :	prítomní :	3
		za :		1
		proti : 		1
		zdržal sa :	1

c/ Návrh odmeňovacieho poriadku poslancov mestskej časti 
Uvedený materiál nebol predložený na rokovanie komisie. Ing. Gašpierik informoval komisiu o uvedenom materiáli, pričom hodnotil odmeňovanie poslancov za obdobie január až máj 2011 ako protiprávne. 
Uznesenie č. 4/3c
Komisia prerokovala Návrh odmeňovacieho poriadku poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a tento neodporučila schváliť. 
Hlasovanie : prítomní :	3
	          za :		3

K bodu č. 4
1/ Postup pri poskytovaní bytov na Bojnickej ul. – Ing. Bartoš informoval komisiu o liste p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého, ktorý požiadal komisiu o vypracovanie návrhu postupu pri poskytovaní bytov v mestskej časti. Tento navrhol verejné stretnutie obyvateľov, na ktorom sa transparentne poskytnú uvoľnené byty mestskej časti. Ing. Bartoš poznamenal, že na zasadnutí miestneho zastupiteľstva boli v marci t.r. schválené Zásady poskytovania obecných bytov, kde boli stanovené jednoznačné pravidlá, a to aj zverejňovanie a transparentnosť pri poskytovaní bytov v našej mestskej časti. Ing. Gašpierik navrhol, aby Ing. Bartoš osobne prerokoval s p. starostom jeho požiadavky uvedené v liste.
2/ K. D., Mestská 9  - JUDr. Jahelka informoval komisiu o postupe pri získaní uvedeného bytu s tým, že rodine bude poskytnutý náhradný byt na Bojnickej ul. 19 po p. O.
3/ M. V., Bojnická ul. – JUDr. Jahelka informoval komisiu o žiadosti menovanej na predlženie práva nájmu na dobu neurčitú. Na rokovanie komisie nebola k dispozícii pôvodná žiadosť menovanej, preto ju odporučila prerokovať na nasledujúcom zasadnutí komisie.
4/ I. N., Bojnická a M. J. – požiadali o výmenu bytu. JUDr. Jahelka informoval komisiu o žiadosti menovaných a rozhodnutí p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého prerokovať uvedenú výmenu aj v komisii SVaB. Komisia prerokovala žiadosť menovaných    a túto neodporučila riešiť kladne. Hlasovanie : prítomní : 3, za : 3.
5/ K. A., Bojnická 19 - žiada o výmenu bytu za väčší po p. O. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a túto neodporučila riešiť podobne ako v minulosti. Hlasovanie : prítomní : 3, za : 3.
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6/ Prerokovanie listov z bytového oddelenia – na rokovanie komisie už na zasadnutie dňa 24. 5. 2001 boli predložené niektoré materiály bez kópií pôvodných žiadostí s tým, že JUDr. Jahelka predložil tieto na rokovaní komisie. Ing. Bartoš požiadal JUDr. Jahelku, aby pokračoval v predkladaní žiadostí na rokovanie komisie s návrhom listu. 

K bodu č.  5
1/ L. R., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi z ÚPSVaR. Komisia prerokovala túto žiadosť a žiadala doplniť o potvrdenie sociálnej poisťovne, že menovaný nepoberá invalidný dôchodok. Hlasovanie: prítomní:  3, za: 3. 
2/ C. M., Cesta na Kamzík 5B - žiada o poskytnutie JFV pri narodení dcéry K. R.,  ktorá sa narodila 8. 4. 2011 a matka sa prihlásila na trvalý pobyt v našej mestskej časti dňa 6. 4. 2011. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a túto odporučila riešiť kladne. Hlasovanie: prítomní: 3, za 3.
3/ B. Š., Jiskrova 1 – žiada o poskytnutie finančnej výpomoci pre deti dvojičky. Komisia odporučila poskytnúť 70,- € v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
4/ J. M., Riazanská 66 – žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 70,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3
5/ K. J. Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu poplatku za stratu občianskeho preukazu. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 20,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
6/ P. M., Piešťanská 7 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie spodnej bielizne a obuvi. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 130,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
7/ H. J., Račianska 99- žiada o finančnú výpomoc na zakúpenie ošatenia a okuliarov. Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
8/ B. A., Čsl. parašutistov 7 - žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala podanú žiadosť a odporučila poskytnúť 80,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
9/ B. K., Riazanská 56 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 130,- €. 
Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
10/ K. D., Budyšínska 10 - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia vdovského dôchodku. Komisia prerokovala podanú žiadosť a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
11/ R. P., Ovručská 14 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie obuvi  a ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 130,- €. 
Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
12/ H. J. Kalinčiakova 15 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie školských potrieb a ošatenia pre syna. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
13/ B. M., Robotnícka 5 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala túto žiadosť a odporučila poskytnúť 80,- €. Hlasovanie:prítomní:3, za: 3.
14/ P. M., Račianska 91 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 130,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
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15/ R. P. s manželkou, Račianska 99 - žiadajú o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 3, za: 3.
16/ Jednorazové finančné výpomoci pri narodení dieťaťa  - JUDr. Jahelka informoval komisiu o vypovedaní zmluvy s Dexia bankou Slovensko a. s. o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa formou detskej vkladnej knižky zo strany banky. Na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva bude predložený návrh na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 200,- € priamo mestskou časťou. Komisia vzala túto informáciu na vedomie. 

K bodu č. 6
1. Návrh na zvýšenie poplatku v zariadení DJ na Robotníckej ul. 
JUDr. Jahelka informoval komisiu o návrhu na zvýšenie poplatku za pobyt detí v DJ s tým, že navrhne získané finančné prostriedky použiť na zvýšenie platov opatrovateliek. 
Ing. Bartoš, informoval členov komisie o nasledujúcom zasadnutí, ktoré bude dňa               21. 6. 2011 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.  

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






























