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 25. 2. 2013.

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 26. 2. 2013.
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy bytov,  nebytových priestorov a vnútornej 
    správy. 
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí. 
6. Rôzne.

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ing. Martin Bartoš. Taktiež privítal Ing. Vojtechovú, poverenú vedením oddelenia sociálnych služieb a p. Andrašikovú z oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy. Ing. Bartoš 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 
Návrh VZN MČ BNM č.../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie č.2/3
Komisia prerokovala predložený materiál a tento neodporučila MR a MZ MČ BNM schváliť. 
Hlasovanie : prítomní : 5, za : 0, proti 5.
						
K bodu č. 4
1/ 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. 1. 2013, v ktorom bolo uvedených 32 nájomníkov             z toho 26 z Bojnickej ul. Komisia prerokovala predložený zoznam a prijala tieto uznesenia :
Uznesenie č. 2/4/1a  
Komisia požiadala Ing. Bc. Baníka, povereného vedením odd. pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy a Mgr. Biharyovú, poverenú vedením oddelenia majetkového, 
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právneho a podnikateľských aktivít, aby v spolupráci s JUDr. Mikulcom zorganizovali schôdze nájomníkov v domových objektoch na Bojnickej ul.
Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
Uznesenie č. 2/4/1b
Komisia požiadala Mgr. Biharyovú, aby na nasledujúce zasadnutie komisie predložila analýzu aktuálneho právneho stavu pohľadávok nad 500 € voči neplatičom. Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
Uznesenie č. 2/4/1c
Komisia požiadala Mgr. Biharyovú, aby na nasledujúce zasadnutie komisie predložila právnu analýzu ako je možné nakladať s bytmi na Bojnickej ul. Či je možné tieto byty previesť         do vlastníctva nájomníkov formou odpredaja a za akých podmienok.  Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
2/ T. S., Bojnická 25 – menovanej bol odsúhlasený v súlade so zákonom prechod práva nájmu po zomrelom manželovi. Do 31. 12. 2012 mala p. Tancošová opäť nedoplatok      na nájomnom v sume 151,26 € a p. Andrašiková informovala, že menovaná nedoplatok uhradila.
3/ B. B., Príkopová 4, U. M., Bojnická 23, H. J., Bojnická 25, - požiadali po predĺženie nájmu na dobu neurčitú. Komisia prerokovala žiadosti menovaných a súhlasila s predĺžením nájmu na dobu troch rokov s notárskou zápisnicou.    
Pani Andrašiková informovala komisiu, že notársku zápisnicu má spísanú p. B. B. a J. H.
4/ T. M., Bojnická 23, - žiadal po predĺženie nájmu na dobu neurčitú. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a súhlasila s predĺžením nájmu na dobu dvoch rokov s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní : 6, za: 5, proti : 1.
5/ Zoznam voľných bytov na Bojnickej ul. 
Na rokovanie komisie bol predložený zoznam voľných bytov na Bojnickej ulici. Komisia požiadala JUDr. Mikulca, ktorý je splnomocnenec pre rozvoj štvrtí mestskej časti, aby informoval p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého o spôsobe a dôvodoch výberu žiadateľov           na poskytnutie obecného bytu na Bojnickej ulici.  Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6.
6/ P. K., Teplická 5 – obyvatelia bytového domu na Teplickej 5 požiadali o pomoc pri riešení bytovej situácie menovaného, ktorý je invalidný dôchodca s nízkym dôchodkom a v súčasnosti bez bytu. Ing. Vojtechová informovala komisiu o vybavení podporovaného bývania prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom tohto druhu zariadenia. 
  						
K bodu č. 5
1/ U. M., Bojnická 23 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre deti. Vzhľadom k tomu, že menovaná býva na Bojnickej ul., komisia odporučila prerokovať túto žiadosť       po spísaní notárskej zápisnice. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5. 
2/ B. Š., Jiskrova 1 - žiada o poskytnutie JFV na ošatenie deti dvojičiek. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 70,- € v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5. 
3/ J-B. R., Vavrinecká 56 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci  pri narodení dieťaťa. Menovaná je občianka Litovskej republiky a trvalý pobyt v našej mestskej časti má určený iba na dobu 5 rokov. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila, aby právne stanovisko zaujalo oddelenie majetkové, právne a podnikateľských aktivít. 
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.
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K bodu č. 6
1/ Ing. Vojtechová, poďakovala Ing. Bartošovi, predsedovi komisie, ktorý na zasadnutí miestneho zastupiteľstva informoval o činnosti oddelenia v sociálnej výdajni. Tiež informovala o projekte, ktorým oddelenie vybavuje finančné prostriedky na zakúpenie nového auta na rozvoz stravy.
1/ Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 18. marca 2013 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.
 
									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. Zapísala : Janovičová		



