Z á p i s n i c a
					        č. 6
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  18. 6. 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 25. 6. 2012
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových 
    priestorov 
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí a letnej detskej 
    rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín.  
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, pani  Andrašíkovú, z oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov           a Mgr. Biharyovú, poverenú vedením odd. majetkového, právneho a podnikateľských aktivít. Uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia 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

Na rokovanie komisie neboli predložené žiadne materiály. 

K bodu č. 4
1/ R. M., Príkopova 4  - komisia odporučila predĺžiť nájom rodine p. R., na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2012, o 1 rok s tým, že s ním bude spísaná notárska zápisnica. Pani Andrášiková informovala komisiu, že notárska zápisnica s menovaným nebola  do dnešného dňa spísaná.    
Uznesenie č. 6/4/1  
Komisia prerokovala nesplnenie tejto úlohy a požiadala Mgr. Biharyovú, poverenú vedením oddelenia   majetkového,   právneho a   podnikateľských aktivít, aby v spolupráci s oddelením  

 					
						- 2 -

pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy, vypracovali dodatok k zmluve o spísaní notárskej zápisnice s p. R. 
Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
2/ Riešenie neplatičov v domových objektoch na Bojnickej ul. – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam neplatičov a ich nedoplatkov k 31. 5. 2012, v ktorom bolo uvedených 25 nájomníkov. Komisia prerokovala predložený zoznam, pričom bolo konštatované, že v 7 prípadoch bola podaná žaloba a výpoveď z nájmu bytu, v jednom prípade žaloba a jeden prípad bol riešený upomienkou na neplatenie nájomného. Nájomníci bytov na Bojnickej ulici boli na schôdzi dňa 8. 2. 2012 informovaní o povinnosti podpísať notársku zápisnicu do konca apríla 2012. Na základe informácie p. Andrášikovej  bolo konštatované, že uvedená úloha nebola splnená.
Uznesenie č. 6/4/2  
Komisia požiadala prednostu MÚ Ing. Ľudovíta Kollárika, ktorý po odchode Ing. Tlačíkovej zodpovedá za plnenie úloh oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy a Mgr. Biharyovú, poverenú vedením oddelenia majetkového, právneho a podnikateľských aktivít, aby zabezpečili dôsledné plnenie úloh prijatých na rokovaniach komisie. Komisia požiadala o vypracovanie dodatkov k zmluvám o spísaní notárskych zápisníc nájomníkov na Bojnickej ul.
Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
3/ V. A. Bojnická 19 – na rokovaní dňa 14. 5. 2012, komisia odporučila riešiť poskytnutie náhradného ubytovania pre rodinu menovanej v uvoľnenom byte na Bojnickej č. 19/1 po p. L. Pani Andrášiková informovala komisiu, že rodina V. bola dňa 15. 6. 2012 presťahovaná        do určeného bytu, ktorý jej bol poskytnutý na dobu 1 mesiaca. Komisia vzala túto informáciu na vedomie.
4/ Ďalej komisia prerokovala tieto žiadosti o byt: A.B., Legionárska 19, J. T., Račianska 55, M. G., Americká 3, Bratislava, S. M., Svätý Jur, M. N., Bojnická 23, Bratislava, ktoré neodporučila riešiť a súhlasila s odpoveďou oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy. Hlasovanie : prítomní : 6, za 6.   
5/ Výpoveď z nájmu bytu na Odborárskej ul. č. 4 – p. Andrašíková informovala komisiu o výpovedi z nájmu v predmetnom byte, ktorá bola daná dvom učiteľkám a p. T., ktorá pracuje na oddelení pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy. Dôvodom výpovede bola potreba využitia predmetného bytu na rozšírenie kapacity materskej školy. Pani Andrašíková požiadala komisiu o poskytnutie bytu na Bojnickej č. 19, po p. V.,            do 31. 12. 2012 pre p. T., ktorá by tento byt upravila na vlastnú náklady. 
Uznesenie č. 6/4/5  
Komisia prerokovala uvedenú informáciu a požiadala Mgr. Vladimíra Nováka, vedúceho oddelenia školstva, o predloženie analýzy, koľko detí v materskej škole na Odborárskej ul.      č. 4 má trvalé bydlisko v našej mestskej časti a koľko je z iných mestských častí resp. mimo Bratislavy.  Súčasne konštatovala, že p. T. nemá podanú žiadosť o poskytnutie bytu.  
Hlasovanie : prítomní : 5, za : 4, zdržal sa 1.   

K bodu č. 5
1/ K. N., Vajnorská 58 - žiada o poskytnutie JFV na ošatenie syna. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie : prítomní: 5, za: 5. 
 2/ M. I., Vajnorská 56 - žiada o poskytnutie JFV na zvýšené výdavky na športovú činnosť dcéry. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 150,- €. Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
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3/ S. M. - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre synov trojičky. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila priznať 105,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
4/ H. V., Bojnická 21 - žiada o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
5/ R. P., Bartoškova 4 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu nedoplatku za služby spojené s bývaním. Komisia prerokovala žiadosť menovaného               a odporučila priznať 100,- €. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5. 

6/ Letná detská rekreácia pre deti zo sociálne slabších rodín v roku 2012
Na rokovanie komisie bol predložený zoznam detí na letnú rekreáciu, prehľad financovania    a prieskum trhu, ktorý bol vykonaný v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pani Janovičová informovala členov komisie o postupe pri výbere organizátora a zoznamu detí. Oddelenie bytové a sociálnych služieb MÚ BNM vyžiadalo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zoznam detí zo sociálne slabších rodín vo veku od 6 do 16 rokov, zoznam detí zverených do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť  rodičov a zoznam detí rodičov, ktorí poberajú náhradné výživné. Tento navrhol 36 detí, z ktorých rodičia prihlásili 16 detí. Individuálnou formou žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu letnej detskej rekreácie pre svoje dieťa požiadali štyria rodičia, ktorí boli oslovení na základe nahlásenia zo základných škôl našej mestskej časti. Letná detská rekreácia bude organizovaná prostredníctvom občianskeho združenia "Pre radosť" so sídlom na Jasovskej 27 v Bratislave. Po schválení starostom mestskej časti p. Mgr. Rudolfom Kusým sa deti budú rekreovať 11 dní v čase od 12. do 22. 7. 2012 v rekreačnom zariadení Duchonkaland, v Prašiciach pri Piešťanoch. Cena poukazu       je 172,70 €. Celková suma za pobyt 23 detí predstavuje 3 972,10 €, čo je v súlade                  so schváleným rozpočtom mestskej časti na rok 2012 a bodom VI. Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym  zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava  -  Nové Mesto uznesením  č. 2/16 dňa 17. 3. 2011 v znení úpravy schválenej uznesením č. 5/20 dňa 16. 6. 2011 a Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 9/19 dňa 14. 2. 2012.
Individuálne komisia prerokovala a odporučila tieto žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu letnej detskej rekreácie :
1/ H. M., Račianska 38, Bratislava,
2/ J. I., Pri Bielom kríži 15, Bratislava,
3/ M. J., Vihorlatská 4, Bratislava.
4/ U. M., Bojnická 23, Bratislava

Uznesenie č. 6/5/6
Komisia sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM prerokovala organizovanie letnej detskej rekreácie a výber detí zo sociálne slabších rodín z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto       a odporučila účasť 23 detí podľa priloženého zoznamu s finančnou úhradou 172,70 € za jedno dieťa, spolu 3 972,10 € z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Taktiež prerokovala a odsúhlasila výber občianskeho združenia Pre radosť, Jasovská 27, Bratislava na zabezpečenie tejto rekreácie v čase od 12. do 22. 7. 2012 v rekreačnom zariadení Duchonkaland, v Prašiciach pri Topoľčanoch. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.     
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K bodu č. 6
1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
Ing. Vojtechová informovala komisiu o navrhovanom VZN, ktorého prijatie vyplynulo         zo zákona č. 50/2012 Z. z. o sociálnych službách a požiadala členov komisie, aby na rokovaní Miestneho zastupiteľstva podporili zvýšenie sumy úhrady za poskytovanie sociálnych služieb. 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, pričom dôchodky boli už 3-krát valorizované. 
2/ Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 4. 9. 2012. a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.
 

									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r.

Zapísala : Janovičová						
































