					Z á p i s n i c a           
					        č. 2

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa  20. 2. 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 28. 2. 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 p. Vladimír Margolien, podpredseda komisie, ktorého poveril vedením komisie predseda Ing. Martin Bartoš. Ten sa z neúčasti     na komisii, z dôvodu ochorenia, ospravedlnil. Pán Margolien prečítal program rokovania komisie, ktorý členovia schválili. 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 nájme bytov
Komisia prerokovala predložený návrh, pričom bolo dohodnuté, že Mgr. Jana Biharyová, poverená vedením oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku dopracuje materiál o pripomienky a mailovou formou rozošle na odsúhlasenie všetkým členom komisie.
Uznesenie č.2/3a
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť   po zapracovaní pripomienok. 			
Hlasovanie : prítomní :	5
	          za :		5

b/ Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj – Briežky
Uznesenie č.2/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	5
	          za :		5
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c/ Návrh na poremenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“
Uznesenie č.2/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	5
	          za :		5
d/ Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012
Uznesenie č.2/3d
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie : prítomní :	5
	          za :		5
e/ Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2012 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2011
Uznesenie č.2/3e
Komisia prerokovala predloženú správu a túto vzala na vedomie. 
Hlasovanie : prítomní :	5
	          za :		5

K bodu č. 4
1/ V. V., Česká 4 – opakovane žiada o poskytnutie obecného bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a túto neodporučila riešiť z dôvodu, že rodina býva v byte, ktorý jej poskytol Magistrát hl. mesta SR BA v Dome mladej rodiny na dobu 5 rokov. Komisia súhlasila s odpoveďou oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5
2/ K. M., Jalačičova č. 4 - žiada o pridelenie bytu. Komisia po prerokovaní žiadosti túto neodporučila riešiť, pretože menovaná nemá trvalé bydlisko v našej mestskej časti. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.
3/ R. M., Príkopova 4  - menovaný podal odvolanie voči rozhodnutiu komisie sociálnych vecí a bývania, ktorá na svojom rokovaní dňa 17. 1. 2012 neodporučila predĺžiť súhlas na nájom bytu na Príkopovej ul. č. 4. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovaného, pričom zohľadnila skutočnosti uvedené v odvolaní a odporučila predĺžiť nájom rodine p. R. o 1 rok s tým, že s ním bude spísaná notárska zápisnica.  Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
4/ K. S. Mgr. Art., Česká č. 4 - žiada o zaradenie do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu. Menovanej bolo magistrátom poskytnuté bývanie v dome mladej rodiny    na Českej ul. na dobu 5 rokov. Vzhľadom k tomu komisia neodporučila riešiť žiadosť menovanej a súhlasila s odpoveďou oddelenia vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5
5/ V. J. Ing. Kvetná 2, Tvrdošovce – menovaná žiada o pridelenie nájomného bytu. Trvalé bydlisko má v Tvrdošovciach u manželových rodičov. V Bratislave žije s manželom a dvoma deťmi v prenajatom byte. Rodinné problémy ju nútia sa od manžela odsťahovať. Menovaná je od roku 2003 zamestnaná ako učiteľka na ZŠ na Kalinčiakovej ul. 
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Komisia prerokovala žiadosť menovanej a túto odporučila viesť v evidencii. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5
6/ Z. B., Bojnická 25  - žiada o prechod práva nájmu po druhovi J. B., ktorý náhle zomrel a s ktorým žila v spoločnej domácnosti. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a súhlasila  s prechodom práva nájmu na menovanú v súlade s platnými predpismi. Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.
7/ 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 12/2011 – 1/2012 ako aj zoznam neplatičov do 1. 12. 2011, ktorí boli riešení podaním žaloby s exekučným konaním alebo výpoveďou.  JUDr. Mikulec informoval komisiu, že 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 : 5, za: 5.
8/ S. P., Bojnická 25 - žiadala o výmenu bytu za byt vo vlastníctve. Oddelenie vnútornej správy a správy bytov a nebytových priestorov zistilo, že nie je právna možnosť vymeniť obecný nájomný byt za byt vo vlastníctve. Vzhľadom k tomu nie je možné realizovať túto výmenu. Hlasovanie: prítomní : 5, za : 5.
9/ T. Z., Turbínova 1, Bratislava  - žiadala o pridelenie bytu na Bojnickej ul.  oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútorných vecí informovalo komisiu, že menovaná v decembri 2011 zomrela, čím je žiadosť bezpredmetná.

K bodu č. 5
1/ L..B., Sibírska 20 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie potrieb pre domácnosť a drogériu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej odporučila poskytnúť 130,- €. Hlasovanie: prítomní :  5, za: 5. 
2/ O. R., Tylova 7 - žiada o poskytnutie JFV. Menovaný bol sociálnou poisťovňou posúdený, avšak mu nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poberá dávku v hmotnej núdzi vo výške 62,50 € a ochranný príspevok 63,07 €, čo mu nestačí na lieky stravu, oblečenie a pokrm pre psov. Komisia na predchádzajúcom zasadnutí odporučila doplniť žiadosť o fotokópiu občianskeho preukazu, potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi a doklad kde menovaný v súčasnosti býva. Menovaný predložil len potvrdenie o dávke v hmotnej núdzi. V evidencii obyvateľstva bolo zistené, že od 28. 1. 2011 je p. O. prihlásený na prechodný pobyt na Starej Vajnorskej   č. 39. Komisia odporučila vyzvať menovaného aby predložil chýbajúce doklady. Hlasovanie: prítomní : 5, za 5.

K bodu č. 6
1/ Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpoštu MČ – na rokovanie komisie bola predložená žiadosť Zväzu diabetikov Slovenska, ZO Bratislava I. – III. o poskytnutie dotácie na ich           činnosť. V materiáli je zoznam desiatich členov, ktorí majú trvalé bydlisko v našej mestskej časti. Komisia prerokovala predmetnú žiadosť a  odporučila poskytnúť dotáciu s tým, že výšku určí Finančná komisia MZ MČ BNM. Hlasovanie: prítomní : 5, za 5.
 2/ Pán Margolien, podpredseda komisie informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 13. 3. 2012. a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.
 
									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r.
Zapísala : Janovičová							



