					Z á p i s n i c a           
					      č. 8

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  21. 11. 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 29. 11. 2011
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a VS
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí a finančných 
    výpomocí k Vianociam 2011 
6. Rôzne

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Bartoš, predseda komisie. Privítal Ing. V. poverenú vedením odd. sociálnych služieb MÚ BNM, Ing. T., poverenú vedením oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, Mgr. Janu B. poverenú vedením odd. majetkového, právneho a podnikateľských aktivít, a p. A., z oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia komisie súhlasili. Hlasovanie: prítomní: 5, za : 5. 

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení komisie a MZ MČ BNM.
Pre komisiu nevyplynuli žiadne úlohy.
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutie komisie. 
Informácia v bode č. 4.

K bodu č. 3
a/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2012
Ing. Bartoš, predseda komisie, konštatoval, že materiál nie je dostatočne vypracovaný, neobsahuje konkrétne použite finančných prostriedkov. Ing. Gašpierik poznamenal, že materiál je len rámcový. 
Uznesenie č.8/3a
Komisia prerokovala predložený návrh rozpočtu, tento vzala na vedomie s pripomienkou, aby bol predmetný materiál podrobne dopracovaný. 			
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

b/ Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO – podniku VPS
Uznesenie č.8/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
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Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

c/ Návrh VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, VZN MČ BNM č. 2/2007 zo dňa 10.4.2007, VZN MČ BNM č. 3/2007 zo dňa 11.12.2007, VZN MˇV BNM č. 22/2008 zo dňa 16.12.2008 a VZN MČ BNM č. 3/2009 zo dňa 22.4.2009 na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Uznesenie č.8/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6
d/ Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
Mgr. Biharyová, poverená vedením oddelenia majetkového, právneho a podnikateľských aktivít informovala komisiu o navrhovaných zmenách týkajúcich sa kompetencií v oblasti sociálnych vecí a to zabezpečovanie sociálnej služby, opatrovateľskej služby, prepravnej služby a odľahčovacej služby. Taktiež do pôsobnosti mestskej časti je navrhnutá starostlivosť o dieťa v určených prípadoch. Predpokladané finančné prostriedky na zabezpečenie uvedených kompetencií sú navrhnuté vo výške cca 15 000,- €.
Uznesenie č.8/3b
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť predložené stanovisko bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6
e/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2012
Uznesenie č.8/3b
Komisia prerokovala predložený plán a odporučila tento doplniť o ďalšie úlohy.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6
f/ Návrh Časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2012
Uznesenie č.8/3b
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

K bodu č. 4

1/ K. E., Bojnická 25 a M. V., Bojnická 23 – žiadali o predĺženie práva nájmu na dobu neurčitú. Úloha je splnená súhlasom starostu o jeden rok.
2/ Z. P., Čsl. parašutistov 25 – na základe vykonaného poslaneckého prieskumu komisia odporučila zaradiť do evidencie. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
3/ G. R., Račianska 41 – poslanecký prieskum vykonali Ing. B. a Ing. K. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovaného, ktorý sa už musel presťahovať 
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na Sibírsku 23. Vzhľadom na zistené skutočnosti odporučila zaradiť jeho žiadosť do evidencie. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6. 						
4/ H. M., Račianska 51 - na základe skutočností zistených poslaneckým prieskumom bol požiadaný predložiť doplňujúce doklady. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
5/ S. I., Nazábudková 24 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na byt na Príkopovej ul. č. 4. Úloha je splnená súhlasom starostu o jeden rok. Hlasovanie: prítomní : 6, za : 6.
6/ T. S., Turbínova 1, Bratislava – žiadal o riešenie bytovej situácie, v ktorej   sa ocitli s onkologicky chorou manželkou, ktorá je na vozíčku. Oddelenie vnútornej správy       a správy bytov a nebytových priestorov predložilo na rokovanie komisie informáciu a finančnej situácii manželov. Náklady na bývanie vo výške 568 € mesačne majú zvýšené o 100 €, ktoré sú splátkou dlhu z predchádzajúceho obdobia. Tiež bolo zistené, že pán S. T. má trvalé bydlisko u syna p. T. na Bojnickej ul. č. 25. Na základe uvedených skutočností komisia neodporučila riešiť žiadosť menovaného. Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6. 
7/ R. H. a F. R., Bojnická 25 – žiadajú o prechod práva nájmu po zomrelej matke H. R., ktorá bola užívateľkou bytu. Mgr. B., poverená vedením odd. správy majetku, právneho a podnikateľských aktivít informovala komisiu, že menovaní majú právo nájmu na dobu neurčitú ako mala ich matka.   
8/ Zásady poskytovania obecných bytov – Mgr. B. bola pozvaná na zasadnutie komisie z dôvodu nezrovnalostí v platných zásadách. Komisia po prerokovaní uvedeného problému navrhla, aby oddelenie správy majetku, právne a podnikateľských aktivít vypracovalo úpravu zásad v súlade s požadovanými postupmi a notárskym zabezpečením. Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6. 
9/ Riešenie neplatičov v domových objektoch na Bojnickej ul. –  Ing. Bartoš otvoril problematiku neplatičov. Komisia prerokovala súčasný stav v neplatení nájomného v týchto bytoch a požiadala Ing. J.T., aby na nasledujúce zasadnutie komisie predložila informáciu a zoznam neplatičov v uvedených bytových domoch s údajmi doba neplatenia, či je opakované a za aké obdobie, výška nedoplatku, prípadne návrh riešenia. Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
10. Rezervný byt pre mimoriadne prípady – Ing. Bartoš navrhol ponechať byt na Račianskej ul. č. 91, po p. L., ako rezervu pre mimoriadne prípady . Ing. Gašpierik navrhol byt na Bojnickej ul. Komisia odporučila doriešiť tento návrh na nasledujúcom zasadnutí komisie. Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
11/ Ďalej komisia prerokovala tieto materiály: B. R., Pekná cesta 5, A. V., Ivánka pri Dunaji, M. K., Nobelova 3, K. A., Bojnická 21, K. I., Svätý Jur 62, W. N., Robotnícka 8, H. A., Račianska 99, H. T. T., Nobelova 5, R. D., MČ BNM a O. M., Odborárska 42, Bratislava a súhlasila s odpoveďami Oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ BNM. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.

K bodu č.  5
1/ Prerokovanie poskytnutia JFV k Vianociam 2011
Na rokovanie komisie bol predložený kompletný materiál a podklady k poskytnutiu jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2011. Pani J. informovala komisiu o postupe pri vypracovaní zoznamov obyvateľov v hmotnej núdzi. Zoznamy sociálne slabších rodín s  deťmi,  nezamestnaných obyvateľov, obyvateľov,  ktorým  boli  zverené  deti  do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dôchodcov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, boli vypracované z podkladov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava za mesiac október 2011. Oproti minulosti bola v zásadách vykonaná zmena. Osamelí a nepracujúci dôchodcovia s nízkym dôchodkom si v tomto roku museli požiadať o poskytnutie vianočnej výpomoci a doložiť doklad o výške dôchodku. Pre tento rok bola 
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určená výška dôchodku do 340,- €. Suma finančných výpomocí bola určená v súlade              s platnými Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti BNM schválenými uznesením MZ MČ BNM číslo 2/16 dňa 17. 3. 2011 v znení dodatku schváleného uznesením č. 5/20 dňa 16. 6. 2011. Celkový počet predstavuje 701 finančných výpomocí v sume 25 070,- €. Po súhlase starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého a po dohode s oddelením finančným a hospodárskym MÚ BNM budú tieto výpomoci vyplatené cez pokladňu miestneho úradu v decembri 2011. 
Uznesenie č. 9/5/1
Komisia prerokovala predložený návrh poskytnutia jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2011 a odporučila priznať pre 701 obyvateľov mestskej časti BNM jednorazové  finančné výpomoci v celkovej sume 25 070,- € v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti.
Hlasovanie : prítomní : 6
	          za :	   6	
2/ Ch. K., Hálkova 52- žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre deti. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 150,- € v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní:  6, za: 6. 
3/ R. P., Račianska 99 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila priznať 30,- €. Hlasovanie: prítomní: 6, za 6.
4/ K. V., Račianska 7 – žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia po prerokovaní odporučila priznať 30,- €. Hlasovanie: prítomní:  6, za: 6.
5/ L. M., Vajnorská 5 – žiada o poskytnutie JFV na pokrytie základných potrieb a nákladov na lieky. Komisia po prerokovaní odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní:  6, za: 6.
6/ K. P., Rozvodná 13 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Komisia po opakovanom prerokovaní žiadosti odporučila túto riešiť poskytnutím vianočnej výpomoci, pretože menovaný bol v zozname z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.

K bodu č. 6
1/ Večera pre osamelých seniorov mestskej časti pred Vianocami  - Ing. Vojtechová informovala komisiu o predmetnej akcii, ktorá sa uskutoční dňa 21. 12. 2011 v spoločenskej sále Strediska kultúry na Vajnorskej ul. č. 21. Táto akcia bude financovaná zo sponzorských darov.  

2/ Ing. Bartoš informoval členov komisie o nasledujúcom zasadnutí, ktorého bude dňa 13. 12. 2011 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.  

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



Vypracovala : Janovičová 





