Z á p i s n i c a
					        č. 5
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  14. 5. 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 24. 4. 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 a pani  Andrašíkovú, z oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia 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 zasadnutia komisie- informácia v bode č. 4.

K bodu č. 3

a/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
Ing. Vojtechová informovala komisiu o povinnosti mestskej časti, podľa § 72, ods. 2 zákona č. 50/2012 Z. z. o sociálnych službách, určiť vo VZN sumy úhrady za poskytovanie sociálnych služieb do 30. 6. 2012. Súčasne platná výška úhrad bola stanovená v Zásadách určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby, ktoré boli schválené MZ MČ BNM uznesením č. 16/13.2 dňa 22. 4. 2009. Zmena v navrhovanom VZN bude v tom, že úhrada     za úkony, ktorá bola určená fixnou sadzbou, bude podľa hodinovej sadzby stanovenej z ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných v súlade so zákonom. Touto úpravou       sa zvýšia úhrady napr. donáška obedov z 0,56 € na 1.07 €. Väčší rozsah poskytovaných služieb sa zvýši napr. z 2.49 €/deň na 7,52 €/deň. Ďalej informovala komisiu, že náklady       na opatrovateľskú službu v minulom roku boli cca 186 tis. € a úhrady za poskytované služby predstavovali  cca  27 tis.  €. Mestská časť  prispela  na  poskytovanie  opatrovateľskej  služby 

sumou cca 159 tis. €. Realizáciou navrhovaného VZN sa znížia náklady mestskej časti         na poskytovanie uvedených služieb.
Uznesenie č.5/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a tento po zapracovaní drobných pripomienok  odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.

b/ Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín                    a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Ing. Vojtechová informovala komisiu o pripravovanom zriadení Sociálnej výdajne potravín a spotrebného tovaru v priestoroch Tržnice na Šancovej ul. 112. Účelom realizácie tohto projektu je pomoc sociálne slabým obyvateľom mestskej časti bezplatným poskytnutím potravín a iných tovarov získaných sponzorským darom od obchodných organizácií.    
Uznesenie č.5/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť       po zapracovaní týchto pripomienok :
- v Čl. IV Pravidlá poskytovania bezplatnej pomoci
- 2. Žiadateľ získa príslušný počet bodov na kalendárny mesiac: 
    - doplniť osamelá osoba, ktorej bol priznaný a poberá invalidný alebo starobný 
    dôchodok
    - rodina s deťmi –  v hmotnej núdzi :   
      2. nezaopatrené dieťa do 18 rokov zmeniť do 15 rokov.
 Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.

c/ Návrh na prevod obecného bytu na Kutuzovovej č. 15
Uznesenie č.5/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a tento navrhuje stiahnuť z rokovania z dôvodu, že nie je kompletne vypracovaný. 
Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.

d/ Návrh VZN o miestnych daniach na území MČ BNM, 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 a VZN č. 3/2001 zo dňa 13.12.20011 na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.5/3d
Komisia prerokovala predložený návrh a tento neodporúča MR a MZ MČ BNM schváliť. 
Hlasovanie : prítomní : 6,  za : 6.

e/ Plán činnosti miestneho kontrolóra
Uznesenie č.5/3e
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporúča MR a MZ MČ BNM schváliť     bez pripomienok. 
Hlasovanie : prítomní : 6,  za : 6.

f/ Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Uznesenie č.5/3f
Komisia prerokovala predmetný materiál, ktorý bol členom poslaný elektronickou poštou       a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok. 
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 p. A. z 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 č. 25 - požiadala o poskytnutie bytu po zomrelom J. B. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a súhlasila s poskytnutím uvedeného bytu na 1 rok s notárskou zápisnicou. P. A. informovala komisiu, že súhlas na nájom bytu na jeden rok je podpísaný p. starostom Mgr. Kusým. V súčasnosti sa pripravuje zmluva na nájom bytu, kde je uvedená povinnosť predložiť notársku zápisnicu. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
3/ Riešenie neplatičov v domových objektoch na Bojnickej ul. – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam nedoplatkov k 30. 4. 2012, v ktorom bolo uvedených 29 nájomníkov. Komisia prerokovala predložený zoznam, pričom bolo konštatované, že v 7 prípadoch bola podaná žaloba               a výpoveď z nájmu bytu, v dvoch prípadoch žaloba a v troch prípadoch list pred výpoveďou z nájmu bytu. Komisia požiadala oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov                a vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, aby preverilo stav nedoplatkov     p. M. G. vyčíslené v roku 2009. Komisia žiada oddelenie vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov aby naďalej dôsledne postupovalo pri riešení neplatičov a ich zoznam predkladalo na rokovanie komisie. Nájomníci bytov na Bojnickej ulici boli na schôdzi dňa 8. 2. 2012 informovaní o povinnosti podpísať notársku zápisnicu    do konca apríla 2012. Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
4/ V. J. Bojnická 25 – menovanej bola odporučená výmena bytu za byt na Bojnickej č. 19/23. P. A. informovala komisiu, že s menovanou bol spísaný dodatok k nájomnej zmluve s notárskou zápisnicou.
5/Žiadosť o pomoc s neprispôsobivými nájomníkmi
Na rokovanie komisie bol predložený list p. R. R., bytom Bojnická 23, Bratislava, v ktorom žiada o zaslanie fotokópie oznámenia, na základe ktorého bol jej druh T. S. predvolaný na rokovanie komisie dňa 23. 4. 2012. Komisia prerokovala túto žiadosť a nesúhlasila s poskytnutím požadovanej kópie oznámenia. Hlasovanie : prítomní : 5, za 5.
6/ R. Ľ., Bojnická 19 – žiada o prechod práva nájmu z dôvodu odchodu bývalej manželky. Komisia odporučila uzatvoriť novú zmluvu s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
7/ F. A., Bojnícka 19 – žiada o prechod práva nájmu na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava III zo dňa 15. 1. 2009, ktorým bol jej manžel P. F., narodený 30. 6. 1960, vylúčený z bývania. Komisia odporučila uzatvoriť novú zmluvu s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
8/D. A., Bojnická 19 – žiada o obnovenie súhlasu na nájom bytu. Výpoveď z nájmu bytu jej bola daná z dôvodu neplatenia nájomného. Komisia odporučila uzatvoriť novú zmluvu na 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
9/ M. V., Bojnická 23 - žiada o predĺženie nájmu. Komisia odporučila predĺžiť zmluvu na nájom bytu na 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
10/ Š. E., Škultétyho 3 – predložila aktualizáciu k žiadosti o byt z roku 2004, 2007 a 2011. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a túto odporučila viesť v evidencii. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.
11/ Ďalej komisia prerokovala tieto žiadosti o byt: B. M., Ružová 20, Ivánka   pri Dunaji a S. J., Chemická 13, tieto neodporučila riešiť a súhlasila s odpoveďou oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.   
12/ V. A., Bojnická 19 – na rokovaní komisie dňa 19. 3. 2012 táto odporučila riešiť poskytnutie náhradného ubytovania pre rodinu menovanej v uvoľnenom byte na Bojnickej č. 25 po p. V. Na dnešnom rokovaní komisie sa osobne zúčastnili zástupcovia bytového domu z Bojnickej č. 25, p. P. a p. S.. Informovali komisiu, že nájomníci domu na Bojnickej č. 25 sa snažili upraviť priestory bytového domu na vlastné náklady. Pretože rodina p. V. je problémová, žiadali komisiu, aby uvedené odporúčanie zmenila. Komisia opakovane prerokovala možnosti poskytnutie náhradného ubytovania pre rodinu p. V. a odporučila poskytnúť byt   na Bojnickej č. 19/1 po p. L. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6. 
 
K bodu č. 5
1/ K. G., Česká 23 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie : prítomní: 6, za: 5, proti : 1.
2/ P. M., Račianska 91 – žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 80,- €. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 4, proti : 2.
3/ P. M., Halašova 41 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.
4/ L. R., Bratislava – Nové Mesto - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia, obuvi a prostriedkov na osobnú hygienu. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila túto doplniť o rozhodnutie sociálnej poisťovne o posúdení na invalidný dôchodok a potvrdenie bytových pomerov od správcu bytu kde menovaný býva. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.
5/ R. S. N., Tupého 51/B - žiada o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa pre dcéru Tamaru, ktorá sa narodila 4. 3. 2012. Matka sa prihlásila k trvalému pobytu v našej mestskej časti na Tupého č. 51B dňa 19. 3. 2012, čo je 15 dní po narodení dcéry. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila túto riešiť poskytnutím uvedeného príspevku. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6. 

K bodu č. 6
1/ EKO - podnik VPS – transformácia z rozpočtovej organizácie na príspevkovú.              Ing. Molnár – riaditeľ podniku informoval komisiu o dôvodoch navrhovanej zmeny. Komisia vzala túto informáciu na vedomie. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5. 
2/ Domov sv. Jána z Boha – žiadosť o finančné prostriedky na Projekt denného centra a Integračné centrum s kapacitou 20 miest. Ing. Vojtechová informovala komisiu o činnosti  tohto zariadenia, ktoré poskytuje stravovanie pre sociálne slabých občanov           za 0,30 € a po donesení 2 PET fliaš za 0,20 €. V tomto zariadení sa môžu osprchovať a oprať si veci a sú informovaní o možnosti vybavenia dávky v hmotnej núdzi, dôchodku resp. jednorazovej finančnej výpomoci. Súčasne informovala komisiu o akcii sponzorského poskytnutia ošatenia a obuvi od p. Dixita pre 46 detí zo sociálne slabších rodín, ktoré bolo vykonané v uvedenom kresťanskom centre. Komisia vzala túto informáciu na vedomie a odporučila materiál prerokovať vo finančnej komisii MZ MČ BNM. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6. 
3/ Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 18. 6. 2012. a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.
 

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

