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 17. 6. 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 25. 6. 2013.
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy bytov,  nebytových priestorov a vnútornej 
    správy. 
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 Ing. Martin Bartoš.         Privítal tiež Mgr. Mariannu Moravcovú Tomčíkovú, poverenú vedením odd. PPaSM          a p. Andrášikovú 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 

a/Návrh na riešenie súdneho sporu  vedeného na Okresnom súde Bratislava III pod č. k. 29Cb 140/2010 o vydanie bezdôvodného obohatenia so spoločnosťou MIDOR, s. r. o. so sídlom Osadná 12, Bratislava, IČO 35 899 239, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo 33041/B
Uznesenie č.6/3a
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM dať zo strany mestskej časti protinávrh podľa písmena B.
Hlasovanie :	prítomní : 	4 
	            za :		4
					
b/ Návrh na Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2013
 						- 2 -

Uznesenie č.6/3b
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť s pripomienkami :
1)
Čl. I. Predmet dodatku
1.  § 2 sa dopĺňa nový odsek (11) v znení 
     „ Starosta mestskej časti môže obecný byt po neplatičovi prednostne prideliť žiadateľovi   
     na základe podanej žiadosti, mimo poradia zo zoznamu žiadateľov v prípade, ak :.....
Hlasovanie :	prítomní :	4
		za :		4

K bodu č. 4

1/ 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 tento súhlas. Pani Andrašiková informovala komisiu, že oznámenie o rozhodnutí komisie bolo opakovane poslané doporučene aj obyčajnou zásielkou, ktorá bola doručená do schránky.
2/ D. A., Bojnická 19 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu.  Komisia odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa              13. 5. 2013. 
3/ Z. T., Bojnická 19 – žiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k predmetnému bytu. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013 odporučila predĺžiť nájom o 3 roky s notárskou zápisnicou. 
4/ Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, Bratislava – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy o nájme dvoch bytov na Bojnickej č. 19 a 23 na dobu 5 rokov. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013 odporučila predĺžiť nájom na dobu 3 rokov s notárskou zápisnicou. 
5/ M. V., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k predmetnému bytu. Komisia odporučila predĺžiť nájom na 2 roky s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013. 
6/ Š. K., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k uvedenému bytu. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013.
7/ S. I., Príkopova 4 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa                13. 5. 2013.
8/ B. V., Bratislava – Nové Mesto – komisia na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2013 odporučila riešiť žiadosť menovanej poskytnutím bytu na Bojnickej č. 19/1  po p. Levickom. 
9/ plnenie uznesenia č. 5/4/9  zo zasadnutia komisie SVaB dňa 13. 5. 2013
Na rokovanie komisie bol predložený Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012, ktorý rieši prednostné poskytnutie nájmu bytu z dôvodu uhradenia pohľadávky za neplatiča. Komisia prerokovala uvedený materiál v bode č. 3 b.
10/ Zoznam neplatičov k 31. 5. 2013 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam neplatičov a ich nedoplatkov 
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k uvedenému dátumu. Komisia naďalej žiada Ing. Bc. Baníka, povereného vedením odd. pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy aby v spolupráci Mgr. Moravcovou Tomčíkovou, poverenou vedením oddelenia právneho, podnikateľských aktivít a správy majetku a s JUDr. Mikulcom venovali pozornosť riešeniu problémov s neplatičmi. 
11/ Plnenie uznesenia č. 5/4/10 
Na rokovanie komisie bola predložená informácia o stave riešenia pohľadávok, ktorú komisia vzala na vedomie.
12/ Zoznam žiadostí o nájom obecného bytu zaradených do zoznamu žiadateľov k 13. 6. 2013 v súlade s § 3 bodu Zásad ....
Oddelenia pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo                  na rokovanie komisie uvedený zoznam a taktiež zoznam štyroch žiadateľov vedených v evidencii pred účinnosťou Zásad. Komisia požiadala Ing. Bc. Baníka, aby zabezpečil prehodnotenie žiadostí o poskytnutie bytu pred účinnosťou zásad podľa platných Zásad. Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.
13/ Š. E., Škultétyho 3 – opakovane požiadala o poskytnutie bytu. Komisia             na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2013 odporučila vyradiť žiadosť menovanej zo zoznamu žiadateľov o byt, pretože rodine p. Ščasnej poskytol nájomný byt magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a konštatovala, že nie je dôvod zaradiť žiadosť opäť do zoznamu žiadateľov. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.
14/ Ďalej komisia prerokovala tieto žiadosti o byt: Z. F., Vajnorská 5, J. S. Vajnorská 46, Mgr. A. J., Stropkov a neodporučila ich zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt, lebo nespĺňali podmienky stanovené v platných zásadách.     
Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.
15/ B. A., Bojnická 25 – žiada o výmenu bytu. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a túto neodporučila riešiť. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
16/ Š. V., Bojnická 23 – žiada o predĺženie nájmu. Komisia po prerokovaní odporučila predĺžiť nájom k bytu na jeden rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 4, zdržal sa 1.
17/ R. I., Pionierska 1/A – žiadal o prihlásenie p. R. L, trvale bytom 17. novembra č. 58 Sabinov, druha svojej dcéry I. V. na trvalý pobyt. Komisia po prerokovaní žiadosti súhlasila   s prihlásením menovaného na trvalý pobyt v byte na Pionierskej ul. č. 1/A. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.

K bodu č. 5
1/ Letná detská rekreácia pre deti zo sociálne slabších rodín v roku 2012
Na rokovanie komisie bol predložený zoznam detí na letnú rekreáciu. Oddelenie sociálnych služieb MÚ BNM vyžiadalo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zoznamy detí zo sociálne slabších rodín vo veku od 6 do 16 rokov, detí zverených do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a detí rodičov, ktorí poberajú náhradné výživné. Tento navrhol 36 detí, z ktorých rodičia prihlásili 19. Individuálnou formou žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu letnej detskej rekreácie pre svoje dieťa požiadali traja rodičia, ktorí boli oslovení na základe nahlásenia zo základných škôl našej mestskej časti. 
Individuálne komisia prerokovala a odporučila tieto žiadosti :
1/ J. I., Pri Bielom kríži 15, Bratislava,
2/ F. K., Višňová 12, Bratislava,
3/ V. E., Nobelova 12, Bratislava.
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Prieskum trhu na organizátora tejto rekreácie, ktorý sa vykonáva v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ešte nie je uzatvorený. Po jeho ukončení komisia prerokuje per rollam výšku finančnej úhrady za pobyt 23 detí v súlade s platnými Zásadami a rozpočtom mestskej časti.
Uznesenie č. 6/5/1
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 Hlasovanie : prítomní : 5, za : 5.     

2/ D. L., Čsl. parašutistov 29 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre deti. Komisia prerokovala túto žiadosť a odporučila poskytnúť menovanej JFV 150,- €. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6. 
3/ B. J., Bojnická 21 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre syna. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť 150,- € Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6. 
4/ L. O., Bojnická 25 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu letnej detskej rekreácie pre dcéru. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a túto odporučila zamietnuť, lebo príjem rodiny presahuje hranicu stanovenú v platných zásadách. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6


K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 9. septembra 2013 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.


									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. 

Zapísala : Janovičová		
















