Z á p i s n i c a
					        č. 1
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 22. 1. 2014.

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 28. 1. 2014.
4. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy bytov, nebytových priestorov a vnútornej 
    správy
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí 
6. Prerokovanie plánu činnosti komisie na rok 2014 
7. Rôzne.

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ing. Martin Bartoš.         Privítal tiež 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 : 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 pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014 
Uznesenia č.1/3a
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť  bez pripomienok. 
Hlasovanie :	prítomní : 	5 
	            za :		5
				
b/ Návrh VZN MČ o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014
Uznesenie č.13b
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť.
Hlasovanie :	prítomní :	5
		za :		5
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c/ Návrh VZN MČ BNM č. .../2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Frech Market, Tomášikova 46, Bratislava
Uznesenie č.1/3c
Komisia prerokovala predložený návrh VZN odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie :	prítomní :	5
		za :		5

d/ Návrh Dodatoku č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
Uznesenie č.1/3d
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok :
Hlasovanie :	prítomní :	5
		za :		5

K bodu č. 4

1/ 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 na základe pokynu p. Ing. Vojtechovej, menovaná má doplniť do žiadosti príjem za predchádzajúci rok, na základe ktorého bude možné posúdiť sociálnu situáciu rodiny. 
2/ EKO podnik VPS, Halašova 20, - riaditeľ EKO-podniku Ing. R..M. 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. 
3/ 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.
4/ 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.
5/ Na rokovanie komisie boli predložené podpísané zmluvy s notárskou zápisnicou týchto nájomníkov : K. E., Bojnická 25, S. I., Bojnická 21, R. M., Príkopová 4.     
6/ Zoznam neplatičov k 31. 12. 2013 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam 56 neplatičov a výšku ich nedoplatkov k uvedenému dátumu. Z celkového počtu 56 neplatičov 10 má nedoplatok nad 500,- € z toho 7 nad 1000,- €. JUDr.  M.  informovala  komisiu  o právnych  postupoch  v  jednotlivých  prípadoch. P. A., rieši právne oddelenie, p. H. a p. H. majú opäť nedoplatok na nájomnom a budú riešené v súlade s platnými právnymi predpismi. 
- T. S., Bojnická 25 - od mája 2013 neuhrádza nájomné a má nedoplatok vo výške 548,29 €. Komisia odporučila riešiť menovanú výpoveďou z nájmu bytu. 
Hlasovanie :  prítomní : 5, za : 5.
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- D. M., Bartoškova 10 – má evidovaný nedoplatok v sume 2 259,68 €. Menovaný zomrel. Komisia odporučila preveriť dedičské konanie po menovanom. 
- R. P., Račianska 31 – má nedoplatok vo výške 2 749,66 €. Žaloba je na Krajskom súde a prebieha exekučné konanie.
- K. M., Bojnická 25 – má nedoplatok v sume 1 449,72 €. Je podaná žaloba s výpoveďou z nájmu a prebieha exekučné konanie na vypratanie z bytu.
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 naďalej venovali pozornosť riešeniu problémov s neplatičmi. 

7/ N. S., Sibírska 1
8/ Bc. K. P., Budyšínska 1
9/ D. Z., Sibírska 47
10/ Č. O.,  Krajinská cesta 32 
- žiadajú o poskytnutie bytu. Komisia prerokovala žiadosti menovaných a neodporučila zaradiť do zoznamu žiadateľov, lebo nespĺňajú podmienky stanovené v platných zásadách. 
Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4.
11/ Z. M. Hálkova 54 – žiada opakovane o poskytnutie bytu. Menovaná bola vyzvaná na doplnenie podkladov potrebných na posúdenie jej žiadosti podľa platných zásad. 
12/ B. A., Riazanská 56 - žiada o poskytnutie bytu. V súčasnosti býva s dcérou v ubytovni Fortúna. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a túto odporučila zaradiť do zoznamu žiadateľov o nájom bytu. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4.
13/ R. E. Bojnická 25 – žiadala o výmenu bytu. Komisia opakovane prerokovala žiadosť menovanej a túto neodporučila riešiť. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
14/ S. N., Bojnická 25 – žiada o prechod užívacieho práva k bytu po zosnulom druhovi M. T. Na základe právneho posúdenia komisia odporučila  uzatvoriť zmluvu na meno dcéry menovaného s tým, že do plnoletosti bude matka jej zákonným zástupcom. Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5.
15/ H. T., Bojnická 21 – žiadal o predĺženie nájomnej zmluvy. Komisia odporučila predĺžiť nájom o 2 roky s notárskou zápisnicou na svojom zasadnutí dňa 18. 11. 2013. Zmluva je na podpise.
16/ L. M., Bojnická 25 – oznámila dlhodobejšiu návštevu rodinných príslušníkov sesternicu a synovca. Komisia vzala oznámenie na vedomie.
17/ A. J., Bojnická 21 – žiada o doplnenie nájomcu M. V. – A.,  bývalého manžela. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a neodporučila doplniť menovaného do nájmu. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4.

K bodu č. 5
1/ G. E., Čsl. parašutistov 25 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie ošatenia, obuvi a úhradu príspevku na kompenzačné pomôcky. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 150,- €. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4.
2/ D. E., Pluhová 12 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci   na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia invalidného dôchodku. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila priznať 150,- €. Hlasovanie: prítomní: 4, za: 4.
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3/ I. B., Vajnorská 43 - žiada o poskytnutie jednorazovej podpory na zakúpenie liekov. Menovaná nepredložila požadované podklady na posúdenie žiadosti, preto komisia nemohla zaujať kvalifikované stanovisko. 
1/ H. M., Riazanská 87 – požiadal o poskytnutie finančnej výpomoci k Vianociam 2013 po termíne rokovania komisie. Komisia odporučila vzhľadom na výšku dokladovaného dôchodku, o ktorom prehlásil, že je jeho jediný zdroj príjmu, aby predložil ďalšie podklady k posúdeniu jeho sociálnej situácie. 
 						
K bodu č. 6
Prerokovanie plánu činnosti komisie na rok 2014 
Na rokovanie komisie bol predložený návrh Vecného a časového plánu činnosti Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM na rok 2014.
Uznesenie č. 1/6 
Komisia prerokovala predložený návrh a vyjadrila súhlas hlasovaním. 
Hlasovanie :  prítomní   :  4
	          za : 	      4 

K bodu č. 7

Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa        17. 2. 2014 a poďakoval všetkým za aktívnu účasť na rokovaní.


									   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  
11. Begányiová  Alena,  Riazanská 56

 
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 : 23. 1. 2014
Vypracovala : Janovičová 







