Z á p i s n i c a
					        č. 4
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 22. 4. 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 30. 4. 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.         Ing. Bartoš uviedol program rokovania komisie podľa pozvánky, s ktorým členovia súhlasili. Na rokovaní sa zúčastnili aj Ing. Ľudovít Kollárik, prednosta MÚ, Ing. Vojtechová, poverená vedením odd. sociálnych služieb a p. Andrašiková z oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy. 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 Dodatku č. 3 Štatútu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného MZ MČ BNM dňa 20.9.2011 uznesením č. 6/04 a Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 15/07 MZ MČ BNM dňa 12. 2. 2013. 
Uznesenie č.4/3a
Komisia prerokovala predložený návrh Dodatku č. 3 Štatútu MČ BNM, ktorý odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť s pripomienkami :
- v materiáli chýbalo právne stanovisko,
- v Dôvodovej správe, K bodu 5 odporúča doplniť § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 o nájme bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
					
b/ Návrh VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.4/3b
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Komisia prerokovala predložený materiál a hlasovaním vyjadrili členovia svoje stanovisko :
Hlasovanie :	prítomní : 	7
		za : 		3
 		proti : 		3
		zdržal sa :	1

c/ Správa o činnosti oddelenia sociálnych služieb MÚ BNM 
Uznesenie č.4/3c
Komisia prerokovala predložený materiál a tento vzala na vedomie.
 Hlasovanie :	prítomní : 	7
		za : 		7

d/ Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava  -  Nové Mesto 
Uznesenie č.4/3d
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť s pripomienkami :
- v dôvodovej správe v ods. 6  - Návrh tohto VZN je v súlade s § 36 ods. 7 (nie 9) písm. c/  
   zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných kanalizáciách ............náhradného odvádzania 
   odpadových vôd ( doplniť a  o zneškodňovaní obsahu žúmp) podľa miestnych podmienok.
- v návrhu VZN § 1 Úvodné ustanovenia, bod (4)  spôsob preukazovania odvádzania 
   odpadových vôd, (chýbajú žumpy)
Hlasovanie :	prítomní : 	7
		za : 		7

e/ Návrh kapitálových výdavkov pre EKO – podnik VPS pre ok 2013 
Uznesenie č.4/3e
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní : 	7
		za : 		7
f/ Návrh dofinancovania mimoriadnych výdavkov pre EKO – podnik VPS pre rok 2013 
Uznesenie č.4/3f
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok :
 Hlasovanie :	prítomní : 	7
		za : 		6
		proti : 		1

K bodu č. 4

1/ Z. B., Bojnická 25 – žiadala o predĺženie nájmu k bytu. Komisia odporučila    na svojom zasadnutí dňa 25. 3. 2013 predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní : 5, za: 5.
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2/ H. K., Bojnická 19 – žiadala o súhlas na nájom priateľky D. D., trvale bytom Piešťany, ako spolubývajúcej. Komisia na svojom zasadnutí  dňa 25. 3. 2013 neodporučila dať požadovaný súhlas. Pani Andrašiková informovala komisiu, že oznámenie o rozhodnutí komisie menovaná neprevzala a list sa vrátil s poznámkou adresát neznámy. List bude menovanej opakovane doručený doporučenou aj obyčajnou zásielkou.
3 Zoznam neplatičov k 31. 3. 2013 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam neplatičov a ich nedoplatkov k uvedenému dátumu. Z celkového počtu 41, bolo 32 v bytoch na Bojnickej a 9 v bytoch       v mestskej časti. Komisia prerokovala predložený zoznam a naďalej žiada Ing. Bc. Baníka, povereného vedením odd. pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy            a Mgr. Biharyovú, poverenú vedením oddelenia majetkového, právneho a podnikateľských aktivít, aby v spolupráci s JUDr. Mikulcom venovali pozornosť riešeniu problémov s neplatičmi a  zorganizovali schôdze nájomníkov v domových objektoch na Bojnickej ul. 
Uznesenie č. 4/4a 
Komisia požiadala Mgr. Biharyovú, poverenú vedením oddelenia majetkového, právneho       a podnikateľských aktivít o zaujatie právneho stanoviska, či môže byť žiadateľovi o byt       po uhradení pohľadávky za neplatiča prednostne poskytnutý do nájmu. Hlasovanie : prítomní 7, za : 7.	

4/ R. P., Budyšínska 2 – žiada o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala podanú žiadosť a odporučila túto zaradiť do zoznamu žiadateľov. Hlasovanie : prítomní 7, za : 7.
5/ Na rokovanie komisie boli predložené tieto žiadosti o poskytnutie bytu :  
- Z. P., Čsl. parašutistov 25,  - opakovaná žiadosť, menovaný je zaradený do zoznamu žiadateľov,
- B. J., Tehelná 26, Z. I., Nobelova 2, M. M., MČ BNM, H., Veternicová 12 – komisia prerokovala tieto žiadosti a neodporučila zaradiť do zoznamu žiadateľov, pretože nespĺňali podmienky stanovené v zásadách. Hlasovanie: prítomní 7, za : 7.
6/ B. I., Bojnická 25 – žiada o zmenu nájomnej zmluvy – prechod práva nájmu po zosnulej Alžbete Bartošovej, o ktorú sa starala. Pretože menovaná býva v byte s dvomi maloletými deťmi a ich otec v ubytovni, komisia požiadala oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy, aby preverilo všetky skutočnosti, či menovaná spĺňa podmienky na  prechod práva nájmu v tomto byte. Hlasovanie: prítomní 7, za : 7.
7/ D. A., Bojnická 19 – žiada o zmenu nájmu z doby určitej na dobu neurčitú. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a neodporučila požadovanú zmenu. Hlasovanie: prítomní 7, za : 7.
8/ Š. M., Na Revíne 21 – oznamuje úmrtie manžela Alexandra Šumiczkého dňa 22. 2. 2013 a žiada o právo spoločného nájmu bytu pre syna Jána Šumiczkého, ktorý býval s rodičmi. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a nesúhlasila s udelením súhlasu          na právo spoločného nájmu pre syna. Hlasovanie: prítomní 7, za : 7.
9/ Z. T., Bojnická 19 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k predmetnému bytu. Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila predĺžiť nájom o 3 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní 7, za : 7.
10/ F. J., Podniková 1 – žiadosť menovanej o poskytnutie bytu bola prerokovaná      na zasadnutí komisie dňa 21. 1. 2013. Menovaná predložila požadované doklady dodatočne.  Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila túto zaradiť do zoznamu žiadateľov  o poskytnutie bytu. Hlasovanie: prítomní 7, za : 7.  
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11/ P. O., Bojnická 21 – žiada o výmenu bytu. Komisia prerokovala túto žiadosť        pričom konštatovala, že nemá možnosť riešiť výmenu bytu za väčší. Podľa platných predpisov môže odporučiť výmenu bytu za väčší – nájomný byt, ktorý si žiadateľ sám nájde.   
Hlasovanie: prítomní 7, za : 7.  
12/ Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, Bratislava – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy o nájme dvoch bytov na Bojnickej č. 19 a 23 na dobu 5 rokov. Komisia prerokovala uvedenú žiadosť a odporučila predĺžiť nájom na dobu 3 rokov s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní 6, za : 6.  
13/ M. V., Bojnická 23 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k predmetnému bytu. Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila predĺžiť nájom na 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní 6, za : 6.
14/ Š. K., Bojnická 23 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k uvedenému bytu. Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní 6, za : 6.
  
K bodu č. 5
1/ U. M., Bojnická 23 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre deti. Prerokovanie uvedenej žiadosti komisia podmienila podpísaním zmluvy o predĺženie nájmu bytu o dva roky s notárskou zápisnicou už na predchádzajúcom zasadnutí komisie. Po splnení tejto podmienky komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a odporučila poskytnúť rodine JFV 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6. 
2/ H. K., Stromová 6 - žiada o poskytnutie JFV na výdavky spojené so štúdiom dcér. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 200,- € Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6. 
3/ M. J., Mikovíniho 15 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť menovanému 80,- €. Hlasovanie: prítomní: 6,     za: 6.

K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 13. mája 2013 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.

 
									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. 

Zapísala : Janovičová		










