					Z á p i s n i c a           
					        č. 3

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  19. 3. 2012.

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 27. 3. 2012
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových 
    priestorov 
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 
6. Rôzne

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie predseda Ing. Martin Bartoš. Privítal Ing. Vojtechovú, poverenú vedením odd. sociálnych služieb MÚ BNM, Ing. Tlačíkovú, poverenú vedením oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, Mgr. Janu Biharyovú, poverenú vedením odd. majetkového, právneho a podnikateľských aktivít, a p. Andrašíkovú, z oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia komisie súhlasili. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6. 

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 VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VZN č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, VZN č. 2/2007 zo dňa 10.4.2007, VZN č. 3/2007 zo dňa 11.12.2007, VZN č. 22/2008 zo dňa 16.12.2008, VZN č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN č. 3/2011 zo dňa 13. 12.20011 na území MČ BNM.
Uznesenie č.3/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok. 			
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6
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b/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.../2012 o nájme bytov
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie komisie ako VZN. Mgr. Jana Bihariová, informovala komisiu, že na základe usmernenia p. prednostu MÚ Ing. Kollárika tento bude prepracovaný ako Zásady a nie ako VZN, čo by bolo v rozpore so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.   
Uznesenie č.3/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a vzhľadom k uvedenej skutočnosti odporučila tento stiahnuť prepracovať a opakovane predložiť na nasledujúce zasadnutie komisie.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6
 				
c/ Návrh VZN č.../2012, ktorým sa dopĺňa VZN MČ BNM č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež.
Uznesenie č.3/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

d/ Návrh VZNč...../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 1/1997 zo dňa 18.3.21997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov VZN MČ BNM vyhlásených VZN MČ BNM č. 5/1999 zo dňa 29.6.1999, VZN č. 12/2000 zo dňa 10.10.2000, VZN č. 1/2001 zo dňa 17.4.2001, VZN č. 3/2002 zo dňa 18.6.2002 a VZN č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008
Uznesenie č.3/3d
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

e/ Návrh VZN č...../2012, ktorým sa dopĺňa VZN MČ BNM č. 4/2009 zo dňa 20.10.2009 o úprave podmienok predaja a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.3/3e
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť  s pripomienkou v § 2 vysvetliť čas zákazu predaja alkoholických nápojov, určený od 05,00 hod. do 03,00 hod. a nie do 05,00 hod. 
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

f/ Návrh VZN č...../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.3/3f
Komisia prerokovala predložený návrh. Ing. Gašpierik a Ing. Bartoš informovali, že tento materiál  bol  v komisii  v minulosti  prerokovávaný,  pričom  je  problematické určiť záväzné 
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pravidlá. Pri rekonštrukcii bytov platí Domový poriadok a prípadná dohoda nájomníkov domov. 
Hlasovanie : prítomní :		6
	          za :			0
	          proti :			0
	         zdržali sa hlasovania: 	6 	

g/ Správa o činnosti oddelenia sociálnych služieb za rok 2011
Uznesenie č.3/3g
Komisia prerokovala predloženú správu a odporučila MR a MZ MČ BNM túto vziať na vedomie. Súčasne na podnet Ing. Gašpierika odporučila uverejniť informácie v Hlase Nového Mesta. 			
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6
	          	
h/ Štatút súťaže Babička mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.3/3h
Komisia prerokovala predložený materiál a súhlasila s realizáciou uvedenej súťaže. 
Hlasovanie : prítomní :	6
	          za :		6

K bodu č. 4
1/ R.  M., Príkopova 4  - komisia odporučila predĺžiť nájom rodine p. R. o 1 rok s tým, že s ním bude spísaná notárska zápisnica. Komisia požiadala Ing. Janu Tlačíkovú, poverenú vedením oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov, aby na nasledujúcom zasadnutí  informovala o spísaní notárskej zápisnice s p. R. Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
2/ Z. B., Bojnická 25  - žiadala o prechod práva nájmu po druhovi J. B., ktorý náhle zomrel a s ktorým žila v spoločnej domácnosti. Pani Andrašíková informovala komisiu, že menovaná nespĺňa podmienku trojročného bývania s menovaným v spoločnej domácnosti, preto jej nemohol byť daný súhlas na prechod práva nájmu v tomto byte. Komisia odporučila, aby menovaná požiadala o poskytnutie uvedeného bytu na Bojnickej 25. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 2.
3/ Riešenie neplatičov v domových objektoch na Bojnickej ul. – oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam nedoplatkov za obdobie 1 - 2/2012, v ktorom bolo uvedených 34 nájomníkov. Z toho zoznamu nebolo jasné za aké obdobie sú uvedené nedoplatky. Ing. Bartoš požiadal Ing. Janu Tlačíkovú, aby predkladala na zasadnutia komisie zoznam neplatičov v členení, v akom bol predložený na predchádzajúce zasadnutie. Nájomníci bytov na Bojnickej ulici boli na schôdzi dňa 8. 2. 2012 informovaní o povinnosti podpísať notársku zápisnicu do konca apríla v súlade s platnými zásadami.   
Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
4/ Dražby bytov – Ing. Jana Tlačíková informovala komisiu o nesúhlase primátora hl. mesta SR Bratislavy k vykonaniu dražby bytov. Komisia vzala túto informáciu na vedomie.
5/ Ď. V., Chemická 24 - žiada o pridelenie bytu. Komisia po prerokovaní žiadosti túto neodporučila riešiť, a súhlasila s odpoveďou oddelenia SBNPaVS. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 5, zdržal sa : 1.
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6/ S. D., Halašova 18 - žiada o pridelenie náhradného bytu za byt, ktorý bol   vrátený    pôvodnému   majiteľovi   v   rámci   reštitúcie.  Komisia   prerokovala   žiadosť 
menovanej a požiadala oddelenie SBNPaVS, aby odpovedalo žiadateľke v zmysle zákona. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
7/ H. M., Chemická 56 – žiada o pridelenie bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej, túto neodporučila riešiť a súhlasila s odpoveďou Ing. Tlačíkovej. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 5, zdržal sa : 1.
8/ V. M., Ubytovňa Majster, Hrachová 38 - žiada o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a súhlasila s odpoveďou Ing. Tlačíkovej. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6
9/ EKO – podnik VPS, Halašova 20 – riaditeľ podniku Ing. Róbert Molnár požiadal starostu MČ Mgr. Rudolfa Kusého o pridelenie bytov pre zamestnancov. Komisia prerokovala predloženú žiadosť pričom konštatovala, že EKO – podnik má už pridelené dva byty na Bojnickej ul. Nesúhlasila s poskytnutím ďalších bytov pre zamestnancov, ktorí nie sú obyvateľmi našej mestskej časti. Obyvatelia našej mestskej časti môžu požiadať o poskytnutie bytu, čo posúdi komisia individuálne. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6
10/ V. J., Bojnická 25 – žiada o výmenu bytu za byt na Bojnickej č. 19/23, ktorý je voľný po p. N., z dôvodu neustáleho hluku v dome v nočných hodinách. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a túto odporučila riešiť s tým, že s menovanou bude spísaná notárska zápisnica.. Uvoľnený byt na Bojnickej č. 25 bude poskytnutý ako náhradné ubytovanie pre rodinu V. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
11/ Š. K., Bojnická 21 – žiada o predĺženie práva nájmu. Komisia po prerokovaní odporučila predĺžiť súhlas na nájom bytu o jeden rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
12/ O. M., Odborárska 42 – žiada o pridelenie bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila vykonať poslanecký prieskum JUDr. Mikulcom a p. Manczalovou. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.


K bodu č. 5
1/ A. A., Nobelova 1 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní:6, za: 6. 
2/ B. A., Smikova 1 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a lieky. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní:6, za: 6.
3/ V. H. a F. V., Sibírska 51 - žiadajú o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a liekov. Komisia prerokovala žiadosť menovaných a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní:6, za: 6.
4/ B. M., Robotnícka 5 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a liekov. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní:6, za: 6.
5/ O. R., Tylova 7 – žiada o poskytnutie JFV na lieky, stravu a ošatenie. Komisia opakovane prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní : 6, za 6.
6/ F. Ľ., Sibírska 15 - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vybavenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila priznať 80,- €. Hlasovanie: prítomní:6, za: 6.



					- 5 -

7/ V. M., Ľudové námestie 46 – žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa. Dcérka Veronika sa narodila 26. 11. 2011 a matka sa prihlásila  k  trvalému  pobytu  28. 12. 2011.  Komisia  prerokovala  predmetnú  žiadosť a túto 
odporučila riešiť poskytnutím príspevku pri narodení dieťaťa. Hlasovanie : prítomní: 6, za : 6. 

K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 16. 4. 2012. a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.
 
									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r.
Zapísala : Janovičová							
































