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Z á p i s n i c a
					        č. 5
					
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 19. 5. 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 dňa 27. 5. 2014  
4. Prerokovanie materiálov z odd. 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 aj Ing. Kollárika, prednostu MÚ, JUDr. Olšáka z odd. právneho,  majetkového a podnikateľských aktivít, p. Andrášikovú, z oddelenia pre SBaNP a VS a neskôr Ing. Vojtechovú, poverenú vedením oddelenia sociálnych služieb. 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 Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Ing. Kollárik informoval komisiu o činnosti Sociálnej výdajne, kde sú v súčasnosti  zabezpečené dodávky zvýšeného množstva tovarov a občania, ktorým sa pomoc poskytuje nie sú schopní ich odobrať, preto oddelenie sociálnych služieb navrhuje zvýšiť hranicu dôchodku                pre poskytovanie tejto pomoci do výšky 400,- €, čo je aj hranica na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov. Súčasne uviedol, že v týchto podmienkach je už nepostačujúce vykonávať túto činnosť doterajším spôsobom a navrhol riešiť personálne obsadenie Sociálnej výdajne. 
Uznesenie č.5/3a
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť s pripomienkami :

V Návrhu uznesenia
Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu

1/ schváliť
Dodatok č. 2 Zásad........

2/ doplniť 
Organizačnú štruktúru Miestneho úradu o 1 pracovníka na oddelení sociálnych služieb, ktorý bude vykonávať agendu Sociálnej výdajne. 
 
V Dodatku č. 2
Článok I.

	Čl. III. ods. 2 znie :

a) osamelí poberatelia starobného, invalidného a vdovského dôchodku do výšky 400 €, ktorý je ich jediným zdrojom príjmu.

	Čl. IV. ods. 2, prvá odrážka znie :

- osamelá osoba, ktorej bol priznaný dôchodok podľa Čl. III ods. 2 písm. a)

1. dôchodok do 300 € 			30 bodov
2. dôchodok od 300 do 400  €		20 bodov
3. občan v hmotnej núdzi			25 bodov

Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

b/ Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy     na prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“ a parc. č. 13528
Uznesenie č.5/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť bez pripomienok. Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6
c/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. Polrok 2014
Uznesenie č.5/3c
Komisia prerokovala predložený plán a tento odporučila MR a MZ schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

d/ Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta    na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Uznesenie č.5/3d
Komisia prerokovala predložený návrh VZN a tento odporučila MR a MZ schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6



e/ Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014-2018 
Uznesenie č.5/3e
Komisia prerokovala predložený materiál a tento odporučila MR a MZ schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6
f/ Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov MZ mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 201 8 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.5/3f
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť.
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

g/ Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, č.    /2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
Ing. Kollárik informoval komisiu, že mestská časť nemá materiál, ktorý by upravoval podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti, čo bol dôvod na jeho vypracovanie. 
Uznesenie č.5/3g
Komisia prerokovala predložený návrh VZN a tento odporučila schváliť s pripomienkou :
V Čl. III. ods. (4) doplniť spôsob informovania obyvateľov.
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

h/ Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.    /2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.5/3h
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť bez pripomienok. 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

ch/ Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č.5/3ch
Komisia prerokovala predložený návrh a tento vzala na vedomie. 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6
i/ Návrh na zriadenie Programovej rady mestskej časti &bratislava – Nové Mesto        pre televízne vysielanie. 
JUDr. Korček informoval komisiu o vypracovaní predloženého návrhu v spolupráci          s Ing. Winklerom. 
Uznesenie č.5/3i
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť s pripomienkou, aby         na košieľke materiálu bol doplnený predkladateľ Ing. Winkler. 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

j/ Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Uznesenie č.5/j
Komisia prerokovala predložený návrh a tento vzala na vedomie. 
Hlasovanie :	prítomní :	6
		za :		6

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 nie je podpísaný súhlas na nájom bytu..  
2/ 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 nie je podpísaná, lebo menovaný je vo výkone trestu odňatia slobody. 
3/ T. S., Bojnická 25 - od mája 2013 neuhrádza nájomné a má nedoplatok vo výške cca      620 €. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 1. 2014 odporučila riešiť menovanú výpoveďou z nájmu bytu. JUDr. Olšák informoval komisiu, že dňa 14. 3. 2014 bola p Tancošovej daná výpoveď z nájmu bytu. Do konca mája t. r. jej plynie výpovedná lehota. Keď menovaná byt nevyprace, miestny úrad má exekučný titul na vypratanie bytu. 
4/ D. M., Bartoškova 10 – komisia požiadala oddelenie pre SBaNP, aby zabezpečilo vypratanie uvedeného bytu.  P. Andrášiková informovala komisiu, že byt ešte nie je vyprataný.
5/ Zoznam neplatičov k 30. 4. 2014 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam 54 neplatičov s výškou nedoplatkov k uvedenému dátumu, z toho 38, z Bojnickej ul. Z celkového počtu 54 neplatičov 11 má nedoplatok nad 500,- € z toho 6 z Bojnickej ul. JUDr. Olšák informoval komisiu aj písomnou formou o uplatnení pohľadávok voči dlžníkom R. P., Račianska 31, K. M., Bojnická 25, M. D., Bojnická 19 a G. L., Bojnická 21, Bratislava, a to na súde alebo u exekútora. Zdôraznil, že nie je žiadna pohľadávka, ktorá by nebola riadne a včas uplatnená a vymáhaná. Komisia požiadala oddelenie právne, podnikateľské a správy majetku, aby naďalej venovalo patričnú pozornosť riešeniu  nedoplatkov nájomníkov.   
6/ B. P., Dvory nad Žitavou - žiadal o poskytnutie bytu. Komisia odporučila poskytnúť ubytovanie na Bojnickej č. 23/43 po p. P., počas výkonu zamestnania. Pani Andrášiková informovala komisiu, že súhlas na nájom je podpísaný a nájomná zmluva sa pripravuje.
7/ Mgr. B. A., Bradáčova 33, Myjava, - zamestnaná ako vychovávateľka ZŠ a MŠ Za kasárňou, žiadala o nájom obecného bytu. Komisia odporučila poskytnúť v súlade s platnými zásadami ubytovanie na Bojnickej č. 21/16 po p. G., počas výkonu povolania, dňa 17. 3. 2014. Menovaná písomne oznámila, že poskytnutý byt neberie. 
8/ D. P., Bernolákovo – žiadal o poskytnutie bytu, ako zamestnanec miestneho úradu. Komisia odporučila riešiť žiadosť poskytnutím ubytovania na Bojnickej č. 23/33 po p. H. počas výkonu povolania dňa 17. 3. 2014. Súhlas na nájom bytu nie je zatiaľ podpísaný.  
9/ H. S., Halašova 36 – žiadala o poskytnutie bytu. Komisia odporučila riešiť žiadosť poskytnutím bytu na Bojnickej č. 19/15 po p. V. na 2 roky s notárskou zápisnicou dňa 17. 3. 2014. Súhlas na nájom nie je zatiaľ podpísaný.
10/ S. I., Príkopová 4 – požiadala o predĺženia nájomnej zmluvy k bytu. Komisia prerokovala preloženú žiadosť a odporučila predĺžiť nájom na jeden rok s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní :	6, za:	6.
11/ Š. V., Bojniccká 23- žiada o predĺženie nájomnej zmluvy  k bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila predĺžiť nájom na dva roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie: prítomní :	6, za:	6.

K bodu č. 5
1/ K. H., Stromová 6 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci    na výdavky spojené so štúdiom dcér. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila poskytnúť 200,- €. Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6.
						
K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa        16. 6. 2014 a poďakoval všetkým za aktívnu účasť na rokovaní.


									   Ing. Martin Bartoš
									predseda  komisie v. r. 
Zapísala : Janovičová	































