Z á p i s n i c a
					        č. 7
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 9. 9. 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 17. 9. 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.         Privítal tiež p. prednostu Ing. Ľudovíta Kollárika, 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 : 4, za : 4.

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 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
b/ Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
c/ Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenia č.7/3a,b,c
Komisia prerokovala predložené materiály a odporučila MR a MZ MČ BNM tieto schváliť s pripomienkou v § 1 odsek 2 nahradiť výraz volený predstaviteľ. 
Hlasovanie :	prítomní : 	5 
	            za :		5
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d/ Návrh VZN MČ BNM č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.7/3d
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
e/ Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.7/3e
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
f/ Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za 1. polrok 2013 
Uznesenie č.7/3f
Komisia prerokovala predloženú informáciu a túto vzala na vedomie. 
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
g/ Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2013 
Uznesenie č.7/3g
Komisia prerokovala predloženú informáciu a túto vzala na vedomie. 
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
h/ Návrh na odpísanie pohľadávky AMMERA, s. r. o. 
Uznesenie č.7/3h
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť odpísanie uvedenej pohľadávky bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
ch/ Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014
Uznesenie č.7/3ch
Komisia prerokovala predložený operačný plán a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
i/ Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.7/3i
Komisia na návrh predsedu komisie Ing. Martina Bartoša nerokovala o predloženom návrhu. 
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
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j/ Návrh VZN MČ BNM č. ...../2013 o organizácií miestneho referenda
Uznesenie č.7/3j
Komisia prerokovala predložený návrh VZN a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť s pripomienkami :
1/ V Článku 16 ods. 1 doplniť za text ako aj ostatní, ktorí o to požiadajú. 
2/ V Článku 21 ods. 3 preveriť správnosť vyhlášky MV SR č. 443 zo dňa 22. októbra 2002.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
k/ Etický kódex voleného predstaviteľa Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
Uznesenie č.7/3k
Komisia na základe návrhu predsedu komisie o materiáli nerokovala, pretože v sľube poslancov boli jednotlivé body etického kódexu obsiahnuté.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
l/ Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014 
Uznesenie č.7/3l
Komisia prerokovala predložený návrh a tento vzala na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7
m/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným 
Uznesenie č.7/3m
Komisia prerokovala predložené Zásady a tieto odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

K bodu č. 4

4a B. S., Kutuzovova 25 – oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku požiadalo komisiu o prerokovanie sťažnosti na správanie menovanej, ktorá sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov a vlastníkov bytov, s vyjadrením sa k možnosti vypovedania nájmu. Komisia prerokovala predloženú sťažnosť a odporučila dať menovanej výpoveď z nájmu. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
4b T. M., Bojnická 25 - oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku na základe podnetu p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého, požiadalo komisiu o prerokovanie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy s menovaným. Komisia prerokovala predložené podklady a odporučila uzatvoriť s p. T. M. Zmluvu o nájme bytu č. 161/2013 v súlade s § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka na 1 rok s notárskou zápisnicou.
1/ 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. 
2/ Z. T., Bojnická 19 – žiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k uvedenému bytu. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2013 odporučila predĺžiť nájom o 3 roky s notárskou zápisnicou. 
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3/ 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. 
4/ M. V., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu. Komisia odporučila predĺžiť nájom na 2 roky s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa            22. 4. 2013. 
5/ Š. K., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom k bytu. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou na zasadnutí dňa 22. 4. 2013.
6/ S. I., Príkopova 4 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou na zasadnutí dňa 13. 5. 2013.
7/ 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. L. 
8/ Š. V., Bojnická 23 – žiadal o predĺženie nájmu. Komisia po prerokovaní odporučila predĺžiť nájom k bytu o jeden rok s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa                17. 6. 2013. 
9/ Zoznam neplatičov k 31. 8. 2013 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam neplatičov a výšku ich nedoplatkov k uvedenému dátumu. Z celkového počtu 36 nájomníkov 3 mali nedoplatok      za mesiac júl a desiati za august 2013. Nedoplatok nad 500 € majú piati nájomníci. Komisia naďalej žiada Ing. Bc. Baníka, povereného vedením odd. pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy, aby v spolupráci s Mgr. Moravcovou Tomčíkovou, poverenou vedením oddelenia právneho, podnikateľských aktivít a správy majetku ako aj               s JUDr. Mikulcom venovali pozornosť riešeniu problémov s neplatičmi. 
10/ Zoznam žiadostí o nájom obecného bytu zaradených do zoznamu žiadateľov                 k 5. 9. 2013 v súlade s § 3 bodu Zásad ....
Oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo                   na rokovanie komisie zoznam šiestich žiadateľov. Zo štyroch žiadateľov vedených v evidencii pred účinnosťou zásad komisia odporučila vyradiť G. R., Račianska 41, M. K., Pluhová 13, ktorí nereagovali na vyžiadané doklady ako aj Z. P., Čsl. parašutistov 25, ktorý nespĺňal podmienku príjmu. Podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt splnila T. M, Nobelova č. 1/A, ktorú komisia odporučila ponechať v zozname žiadateľov. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
11/ Ďalej komisia prerokovala tieto žiadosti o byt: E. M, MČ BNM, V. S.,            Račianska 27, neodporučila ich zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt, lebo nespĺňali podmienky stanovené v platných zásadách. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.   
12/ S. Z., Junácka 6 - nedoložil  doklad o príjme za predchádzajúci rok, preto komisia neodporučila jeho zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
13/ D. M., Kukučínova 8, Nižná 027 – žiada o ubytovanie v školskom byte na ZŠ Sibírska. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila túto doplniť podľa platných zásad. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.
14/ A. M., Baštová 28, Kežmarok, P. J., Štefánikova 720/28 Senica, Žiadosť o poskytnutie ubytovania pre menovaných predložil na rokovanie komisie riaditeľ ZŠ Kalinčiakova N. D.. Komisia požiadala oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy o doplnenie žiadostí podľa platných zásad. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.		

15/ EKO podnik VPS, Halašova 20, - riaditeľ EKO-podniku Ing. Róbert Molnár požiadal o poskytnutie bytov na Bojnickej ul.  pre  svojich  zamestnancov.  Komisia  prerokovala  túto 
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žiadosť a odporučila poskytnúť byt na Bojnickej č. 21/35 po p. F. Hlasovanie: prítomní: 7,   za: 7.
16/ Ch. M., Bojnická 25,  Recsková Edita, Bojnická 25, žiadajú o výmenu bytu. Komisia prerokovala žiadosti menovaných a neodporučila ich riešiť. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7.
17/ L. O., Bojnická 25 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu. Komisia po prerokovaní odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7.
18/ B. Z., Bojnická 23 – žiada o predĺženie nájmu. Komisia po prerokovaní odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7.
19/ T. M., Bojnická 25 - žiada o prihlásenie do bytu na prechodný pobyt p. J. N.. Komisia    po prerokovaní nesúhlasila s prihlásením menovaného. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7
20/ Š. A., Bojnická 21  - žiada o prihlásenie k prechodnému pobytu priateľa E. B.. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a neodporučila prihlásiť menovaného. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7
21/ G. I., Bojnická 25 – žiada o prihlásenie k prechodnému pobytu D. V. z dôvodu doručovania poštových zásielok. Komisia po prerokovaní nesúhlasila s prihlásením menovanej do bytu. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7.

K bodu č. 5
1/ B. J., Halašova 41 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci    na preklenutie finančnej tiesne do priznania vdovského dôchodku. Pani B. má 73 rokov. V júni t.r. jej zomrel manžel. Býva sama v 2-izbovom byte. Poberá starobný dôchodok 302,60 €. Náklady            na domácnosť hradí vo výške 184,50 €, avšak podľa platných zásad je možné započítať len    100,- €, pretože býva v dvojizbovom byte. Preukázala odkázanosť na diétne stravovanie         z dôvodu ochorenia na Diabetes. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a túto odporučila zamietnuť, lebo príjem menovanej presahuje hranicu stanovenú v platných zásadách     o 87,60 €, pričom poskytnutie JFV je možné, ak príjem presahuje určenú hranicu do 60,- €. Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7


K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 21. októbra 2013 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.


									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. 

Zapísala : Janovičová	






