Z á p i s n i c a
					        č. 9
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 18. 11. 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. 11. 2013.
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy bytov, nebytových priestorov a vnútornej 
    správy
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí  a finančných 
    výpomocí k Vianociam 2013
6. Rôzne.

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ing. Martin Bartoš.         Privítal tiež p. Ing. Gabrielu Vojtechovú, z oddelenia sociálnych služieb, 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 : 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 rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2014 - 2016 
Ing. Gabriela Vojtechová informovala komisiu o návrhu rozpočtu na uvedené obdobie          za oddelenie sociálnych služieb, ktorý je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2013 s premietnutím zvýšenia cien energií. Súčasne poukázala na potrebu zvýšiť náklady             pre Denné centrum Nobelova, kde sa počas rekonštrukcie ZŠ a MŠ Odborárska stravuje cca 200 detí. Po ukončení rekonštrukcie bude potrebná renovácia Denného centra vymaľovaním, renováciou kuchynskej linky a zakúpením nových kobercov. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na renováciu je cca 2000,- €.. Súčasne informovala, že rozpočet je zvýšený o sumu na interiérové nevyhnutné vybavenie Denného centra na Športovej ul. po plánovanej rekonštrukcii v roku 2014. Komisia požiadala Ing. Vojtechovú, aby do rokovania MR dňa     26. 11. 2013 spresnila sumu pre Denné centrum na Nobelovej ul.
Uznesenia č.9/3a
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť po zapracovaní potreby zvýšenia finančných prostriedkov pre Denné centrum Nobelova. 
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Hlasovanie :	prítomní : 	6 
	            za :		6
				
b/ Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva    a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014 
Uznesenie č.9/3b
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť.
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

c/ Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014
Uznesenie č.9/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť. 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

d/ Návrh na Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
Uznesenie č.9/3d
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR schváliť s pripomienkami :
- V § 3 Podmienky zaradenia do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu.
1. odsek (2)  Mestská časť, mimo poradia zoznamu žiadateľov ........... , môže prideliť byt žiadateľovi, .....
2.  odsek (2)  bod c) nahradiť – žiadateľ nevlastní nehnuteľnosť na území Bratislavy 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6
e/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I. polrok 2014
Uznesenie č.9/3e
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR schváliť. 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6
f/ Bilancia hospodárenia EKO-podniku VPS za stredisko Tržnica za obdobie rokov  2010 – 2013.
Uznesenie č.9/3f
Komisia prerokovala predložený materiál a tento vzala na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6
g/ Informácia o prijatom etickom kódexe zamestnanca Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Komisia na základe návrhu predsedu o predloženom materiály nerokovala.

h/ Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Uznesenie č.9/3c
Komisia prerokovala predložený návrh a tento vzala na vedomie.
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Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

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,
S. B. sa dňa 18. 11. 2013 odhlásila z evidencie nájomcu. Na základe toho požiadal jej syn      P. B., ktorý s matkou býval v spoločnej domácnosti, o prechod užívacieho práva k predmetnému bytu na seba. Na základe vyjadrenia JUDr. Jany Mulicovej, z oddelenia PPaSM je prechod práva nájmu podľa zákona a nie je potrebné stanovisko komisie.
 2/ Na rokovanie komisie boli predložené podpísané zmluvy s notárskou zápisnicou týchto nájomníkov : B. Z., Bojnická 23 a P. V., Bojnická 23. 
3/ 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 v súčasnosti sa preverujú skutočnosti bývania menovanej v pôvodnom bydlisku pred prihlásením na trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto od 16. 1. 2012.  
4/ 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. 
5/ 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. Zmluva je na podpise.
6/ V. M., Olbrachtova 9 – komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej  o poskytnutie bytu a túto odporučila ponechať v zoznamu žiadateľov v súlade s platnými zásadami. Hlasovanie : prítomní : 6, za : 6.		
7/ D. M., Kukučínova 8, Nižná 027 – žiadal o ubytovanie v školskom byte na ZŠ Sibírska. Komisia odporučila poskytnúť menovanému ubytovanie v uvedenom byte počas výkonu povolania. P. Andrašiková informovala komisiu, že s menovaným je spísaná zmluva o nájme.
8/Mgr. B. A., Bradáčova 33, Myjava, Mgr. A. M., Baštová 28, Kežmarok, Ing. P. J., Štefánikova 28, Senica – zamestnanci ZŠ a MŠ, našej mestskej časti, ktorí žiadali o ubytovanie. Možnosť riešiť žiadosti menovaných je predmetom úpravy platných Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  v Dodatku č. 2.
9/ K. E., Bojnická 25 – žiadal o predĺženie nájmu, ktorý končí 1. 11. 2013. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa 14. 10. 2013. Zmluva je na podpise.     
10/ S. I., Bojnická 21 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Zmluva je na podpise.     
11/ Zoznam neplatičov k 31. 10. 2013 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam 47 neplatičov a výšku ich nedoplatkov k uvedenému dátumu, ktorí bývajú a zoznam 54 neplatičov vrátane tých, ktorí sú odsťahovaní, resp. zomreli. Z celkového počtu 54 neplatičov 9 má nedoplatok nad 500,- €.  JUDr.  Mulicová  informovala  komisiu  o právnych  postupoch  v  jednotlivých  prípadoch.           
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S p. A. je pripravená zmluva o nájme, p. H. uhradila nedoplatok a je pripravená zmluva o nájme na 1 rok s notárskou zápisnicou. V. H. má v súčasnosti dlh v sume 129,82 €. Po jeho uhradení bude s menovanou uzavretá nájomná zmluva. P. R. má nedoplatok 2 604,28 €. V súčasnosti prebiehajú súdne konania žaloba a exekúcia. Komisia požiadala 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 naďalej venovali pozornosť riešeniu problémov s neplatičmi. 

12/ I. V., Bojnická 23 
13/ S. J., Bojnická 25  
- žiadajú o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala žiadosti menovaných a odporučila zaradiť do zoznamu žiadateľov podľa platných Zásad. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
14/ B. A., Riazanská 56
15/ A. K. – Okružná 37, Handlová
- žiadajú o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala žiadosti menovaných a neodporučila zaradiť do zoznamu, lebo nespĺňajú podmienky stanovené v platných Zásadách. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
16/ R. E., Bojnická 25 – žiada o výmenu bytu. Komisia prerokovala uvedenú žiadosť a túto neodporučila riešiť. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
17/ S. N., Bojnická 25 – žiada o prechod užívacieho práva k bytu po zosnulom druhovi M. T. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a požiadala oddelenie právne, správy majetku a podnikateľských aktivít o zaujatie právneho stanoviska. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
18/ H. T., Bojnická 21 – žiada o predĺženie nájomnej zmluvy k predmetnému bytu. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
19/ R. M. – Príkopova 4 – žiada o predĺženie nájmu na dobu neurčitú. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.

K bodu č. 5
1/ Prerokovanie poskytnutia JFV k Vianociam 2013
Na rokovanie komisie bol predložený kompletný materiál a podklady k poskytnutiu jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2013. Pani Janovičová informovala komisiu o postupe pri vypracovaní zoznamov obyvateľov v hmotnej núdzi. Zoznamy sociálne slabších rodín s  deťmi,  nezamestnaných obyvateľov, obyvateľov,  ktorým  boli  zverené  deti
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dôchodcov, ktorí poberajú dávku          v hmotnej núdzi, boli vypracované z podkladov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Podľa platných zásad na základe oznámenia v Hlase Nového Mesta osamelí           a nepracujúci dôchodcovia s dôchodkom do 340,- € podali žiadosť o poskytnutie vianočnej výpomoci a doložili doklad o výške dôchodku. Suma finančných výpomocí bola určená          v súlade s platnými Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti BNM schválenými uznesením MZ MČ BNM číslo 2/16 dňa 17. 3. 2011 v znení úpravy schválenej uznesením č. 5/20 dňa 16. 6. 2011 a Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 9/19 dňa 14. 2. 2012. Celkový počet predstavuje 423 finančných výpomocí v sume 16 590,- €.     Po súhlase starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého a po dohode s oddelením finančným 
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a hospodárskym MÚ BNM budú tieto výpomoci vyplatené cez pokladňu miestneho úradu začiatkom decembra 2012.
Uznesenie č. 9/5/1
Komisia prerokovala predložený návrh poskytnutia jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2013 a odporučila poskytnúť pre 423 obyvateľov mestskej časti BNM jednorazové  finančné výpomoci v celkovej sume 16 590,- € v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti. Hlasovanie : prítomní : 5,  za :  5.	
2/ H. K., Stromová 6 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci    na výdavky spojené so štúdiom dcér. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.

K bodu č. 6
1/ Žiadosť o poskytnutie dotácie – DEPAUL Slovensko, n. o.                                                                                                                                                                                                                                
Na rokovanie komisie bola predložená žiadosť neziskovej organizácie DEPAUL Slovensko  Kapitulská 18, Bratislava, o poskytnutie dotácie na zakúpenie prístroja Test alkohol v sume 300,- €. V prílohe materiálu je zoznam 39 obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým  bola v roku 2012 poskytnutá sociálna služba formou nocľahu.   
Uznesenie č. 9/6
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila starostovi Mgr. Rudolfovi Kusému, aby poskytol požadovanú dotáciu 300,- € neziskovej organizácii DEPAUL Slovensko, Kapitulská 18, Bratislava, na zakúpenie prístroja Test alkohol. 
Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.

2/ Ing. Bartoš, predseda komisie, požiadal členov o spoluprácu pri odsúhlasení dodatočného zoznamu poskytnutia jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2013 formou Per rollam. Súčasne informoval o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude  v januári 2014                 a poďakoval im za aktívnu účasť na rokovaniach v tomto roku. Poprial šťastné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2014.


									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. 

Zapísala : Janovičová	














Z o z n a m
žiadateľov o poskytnutie bytu,  u ktorých je potrebné vykonať poslanecký
prieskum a ktorí sú vedení v evidencii


Poslanecký prieskum : 
1/ Hangáč Marek, Račianska 51, -  doplniť žiadosť


Evidencia : 
1/ Tichá Mária, Nobelova 1/A 
2/ Farkašová Oľga, Bratislava – Nové Mesto
3/ Poláková Martina, Ľubľanská 2
4/ Arvay Herman, Bojnická 19
5/ Molnárová Božena, Limbová 10, ubyt. ÚNB 
6/ Filová Jana, Podniková 1 
7/ Rigo Peter, Budyšínska 2
8/ Vančová Monika Olbrachtova 9
9/ Ifčič Vladimír, Bojnická 23 
10/ Slepčík Ján, Bojnická 25  


 
Odporučené  poskytnutie bytu :

1/ Hanáková Kristína, Nobelova 42 - Bojnická  19/33,  18.10.2011- bol poskytnutý
2/ Olšová Mária, Odborárska 42 - Bojnická č. 25/43,  3. 9. 2012 - bol poskytnutý
3/ Rabajová Viktória, Nobelova 48 - Bojnická 25/47, 3. 9.- 2012 - bol poskytnutý
4/ Balcová Vladimíra, Bratislava - Nové Mesto - Bojnická 19/1 -  bol odporučený 13. 5. 2013
5/ EKO – podnik VPS – Bojnická 21/35 odporučený 9. 9. 2013
6/ Drgáň Michal, Kukučínova 8, Nižná 027 – odporučené ubytovanie v školskom byte na ZŠ Sibírska počas výkonu povolania dňa 14.10.2013.

Bratislava : 20. 11. 2013
Vypracovala : Janovičová 







