Z á p i s n i c a
					        č. 8
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 14. 10. 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. JUDr. Janu Mulicovú, z oddelenia PPaSM a p. Andrášikovú, z oddelenia pre SBaNP a VS. 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 úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2013 
Uznesenia č.8/3a
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok. 
Hlasovanie :	prítomní : 	4 
	            za :		4
					
b/ Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady 
Uznesenie č.8/3b
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie :	prítomní :	4
		za :		4
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c/ Návrh na odpísanie pohľadávok (p. Csilla Etelka Szabó a p. Angelika Vizváryová) Uznesenie č.8/3c
Komisia prerokovala predložený materiál a tento neodporučila MR a MZ MČ BNM schváliť. 
Hlasovanie :	prítomní :	4
		za :		4

K bodu č. 4
1/ B. S., Kutuzovova 25 – na základe odporúčania komisie zo dňa 9. 9. 2013. bola menovanej daná oddelením podnikateľským, právnym a správy majetku výpoveď z nájmu za sústavne porušovanie pokojného bývania ostatných nájomcov a vlastníkov bytov. 
2/ T. M., Bojnická 25 -.komisia na svojom zasadnutí dňa 9. 9. 2013 odporučila uzatvoriť s p. Tatranským Mariánom Zmluvu o nájme bytu č. 161/2013 v súlade s § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka na 1 rok s notárskou zápisnicou. Pani Andrašíková informovala komisiu, že p. Tatranský zomrel a jeho družka predložila jeho úmrtný list. 
3/ Na rokovanie komisie boli predložené podpísané zmluvy s notárskou zápisnicou týchto nájomníkov : D. A., Bojnická 19, Z. T., Bojnická 19, Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, M. V., Bojnická 23, Š. K., Bojnická 23, S. I., Príkopova 4, Š. V., Bojnická 23. 
4/ 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. Pani Andrašiková informovala komisiu, že pán starosta Mgr. R. K. vrátil spisový materiál p. B. na dopracovanie a preverenie sociálnej situácie rodiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb, pretože menovaná má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto od 16. 1. 2012.  
5/ EKO podnik VPS, Halašova 20, - riaditeľ EKO-podniku Ing. Róbert Molnár požiadal o poskytnutie bytov na Bojnickej ul. pre svojich zamestnancov. Komisia odporučila poskytnúť byt na Bojnickej č. 21/35 po p. F. na svojom rokovaní dňa 9. 9. 2013. Zmluva je na podpise. 
6/ L. O., Bojnická 25 – žiadal o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu. Komisia                odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou na rokovaní dňa 9. 9. 2013.
7/ B. Z., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájmu. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 1 rok s notárskou zápisnicou na rokovaní dňa 9. 9. 2013.
8/ Zoznam neplatičov k 30. 9. 2013 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam neplatičov a výšku ich nedoplatkov k uvedenému dátumu len z Bojnickej ul. Z celkového počtu 36 nájomníkov        3 majú nedoplatok nad 500 €. Ing. Bartoš požiadal p. Andrašíkovú, aby na ďalšie zasadnutie komisie bol predložený aj zoznam ostatných neplatičov v bytoch v správe mestskej časti.  JUDr. Mulicová informovala komisiu o právnych postupoch v jednotlivých prípadoch na Bojnickej ul., ako aj o bývaní p. A., H., H. a p. R. bez platnej nájomnej zmluvy. Komisia odporučila uzatvoriť s nájomníkmi, ktorí uhrádzajú nájomné nájomnú zmluvu na jeden rok s notárskou zápisnicou. U nájomníkov, ktorí majú nedoplatky nájomné zmluvu neuzatvoriť a vykonať príslušné právne postupy na uvoľnenie bytu. Komisia 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 aby naďalej venovali pozornosť riešeniu problémov s neplatičmi. 
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9/ V. M., Olbrachtova 9 – opakovane žiada o poskytnutie bytu. Na rokovaní komisie dňa 21. 9. 2010 bolo odporučené vykonať poslanecký prieskum bytových pomerov rodiny, avšak na zasadnutí komisie po voľbách, v novom zložení, dňa 1. 2. 2011 boli úlohy z uvedenej komisie zrušené. Komisia opakovane prerokovala žiadosť p. V. a túto odporučila zaradiť do zoznamu žiadateľov v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.		
10/ D. P., Bernolákovo – žiada o poskytnutie bytu, ako zamestnanec miestneho úradu. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a túto neodporučila zaradiť do zoznamu žiadateľov, lebo menovaný nie je obyvateľom mestskej časti. Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.
11/ D. M., Kukučínova 8, Nižná 027 – žiada o ubytovanie v školskom byte na ZŠ Sibírska. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť menovanému ubytovanie v školskom byte počas výkonu povolania. Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.
12/ Mgr. B. A., Bradáčova 33, Myjava – žiada o nájom obecného z dôvodu, že pracuje ako vychovávateľka v školskej družine v ZŠ a MŠ Za kasárňou. 
13/ Mgr. A. M., Baštová 28, Kežmarok – žiada o nájom obecného bytu. Menovaná ukončila v tomto roku pedagogické štúdium a od 1. 6. 2013 je zamestnaná ako učiteľka v ZŠ Kalinčiakova.   
14/ Ing. P. J., Štefánikova 28, Senica – žiada o poskytnutie ubytovania z dôvodu, že od 1. 9. 2013 je zamestnaný ako učiteľ v  ZŠ Kalinčiakova. 
Uznesenie č. 8/4/12,13 a 14
Komisia prerokovala žiadosti uvedené pod bodmi 12, 13 a 14 a žiada starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého o udelenie výnimky zo Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na poskytnutie ubytovania v bytoch na Bojnickej ulici pre pedagogických pracovníkov zamestnaných v ZŠ a MŠ v našej mestskej časti, počas výkonu povolania. Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.
15/ Mgr. J. A., Čerlínska 36, Stropkov – opakovane žiada o poskytnutie bytu. Komisia opäť prerokovala žiadosť menovaného a túto neodporučila zaradiť do zoznamu žiadateľov, lebo nespĺňa podmienky stanovené v platných zásadách. Hlasovanie : prítomní : 4, za : 4.
16/ PhDr. G. Z., bytom Bratislava – Nové Mesto – žiada o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a túto neodporučila zaradiť do zoznam žiadateľov, lebo žiadateľka nepredložila potrebné doklady na posúdenie žiadosti. Hlasovanie : prítomní : 4, za:  4.
17/ Ing. R. M., Tylova 3 – žiada o informáciu aktuálneho stavu v riešení žiadosti jej rodiny o nájom obecného bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a súhlasila s odpoveďou OSBaNP.  Hlasovanie : prítomní : 4, za:  4.
18/ L. M., Bojnická 25 – žiada o prihlásenie sesternice M. D. a jej syna M. R. k prechodnému pobytu v byte na Bojnickej. Komisia prerokovala predloženú žiadosť               a neodporučila prihlásiť menovaných do bytu. Hlasovanie : prítomní : 4, za:  4.
19/ K. E., Bojnická 25 – žiada o predĺženie nájmu, ktorý končí 1. 11. 2013 ako aj o výmenu bytu, resp. preloženie do iného bytu. Komisia prerokovala žiadosti menovanej a odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou a neodporučila výmenu bytu. Hlasovanie : prítomní : 4, Za  : 4.     
20/ S. I., Bojnická 21 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní : 4, Za  : 4.     
21/ P. V., Bojnická 23 – žiada o predĺženie nájmu, ktorý končí 1. 12. 2013. 
Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní : 4, Za  : 4.       					
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K bodu č. 5
1/ K. Z., Budyšínska 6 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci    na úhradu nedoplatku za služby spojené s bývaním. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 120,- €. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4.
2/ I. R., Račianska 101 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu za lieky a ošatenie. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4

K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval členov o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa 18. novembra 2013 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaní.


									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. 

Zapísala : Janovičová	





























