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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 22. 9. 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 30. 9. 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 JUDr. Bihariovú z odd. právneho, majetkového a podnikateľských aktivít                   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 investičných akcií Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015
Uznesenie č.7/3a
Komisia prerokovala predložený materiál a tento vzala na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

b/ Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ BNM a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
Uznesenie č.7/3b
Komisia prerokovala predložený návrh a tento odporučila schváliť bez pripomienok. 
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

c/ Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ../2014, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto. 
Uznesenie č.7/3c
Komisia prerokovala predložený Materiál a tento odporučila MR a MZ schváliť s pripomienkami :
1/ V Návrhu uznesenia bod 
b) ukladá  
riaditeľom škôl ................prostriedky doplniť na prevádzku a platy....
2/ V § 6  ods. 3 doplniť platiteľa príspevku.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

d/ Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2014
Uznesenie č.7/3d
Komisia prerokovala predloženú informáciu a túto vzala na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

e/ Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 – 2017
Uznesenie č.7/3e
Komisia prerokovala predložený materiál a tento vzala na vedomie.
Hlasovanie :	prítomní :	7
		za :		7

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. L. Pani Andrašiková informovala komisiu, že poskytnutie bytu bolo odsúhlasené na zasadnutí MZ MČ BNM dňa 3. 6. 2014. Menovaná uvedený byt neprevzala, pretože nebol vhodný pre bývanie s jej ťažko zdravotne postihnutou dcérou. 
2/ L. O., Bojnická 25 – žiadal o predĺženie nájomnej zmluvy k bytu. Komisia                odporučila predĺžiť nájom na 2 roky s notárskou zápisnicou. Hlasovanie : prítomní 7, za : 7.  
3/ T. S., Bojnická 25 - od mája 2013 neuhrádzala nájomné a nedoplatok narastal. Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 1. 2014 odporučila riešiť menovanú výpoveďou z nájmu bytu. Pani Andrašiková informovala komisiu, že p. T. sa z bytu odsťahovala. 
4/ D. M., Bartoškova 10 – p. Andrášiková informovala komisiu, že predmetný byt bol vyprataný.
5/ Zoznam neplatičov k 18. 9. 2014 – oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy predložilo na rokovanie komisie zoznam 64 neplatičov, v ktorom boli aj nízke nedoplatky, ktoré už boli uhradené. Z celkového počtu neplatičov 14 má nedoplatok nad 500,- €, z toho 6 z Bojnickej ul. Oddelenie majetkové a správy majetku sleduje  a uplatňuje pohľadávky voči všetkým dlžníkom. Pani Andrašiková informovala komisiu, že  oddelenie právne, podnikateľské a správy majetku postupne vypracováva návrhy na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.   
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 poskytnutie bytu bolo odsúhlasené miestnym zastupiteľstvom a pripravuje sa zmluva o nájme. 
7/ 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.  
8/ 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 bytu nie je podpísaný.
9/ 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 na rokovaní dňa 19. 5. 2014. P. Andrašiková predložila notársku zápisnicu na rokovanie komisie. 
10/ R. E., Bojnická 25 – na rokovanie komisie bol predložený list menovanej, adresovaný Mgr. Rudolfovi Kusému, starostovi mestskej časti BNM, v ktorom ho opakovane žiada o výmenu bytu v rámci bytového domu. Komisia konštatovala, že platné Zásady  neumožňujú poskytnúť iný byt obyvateľovi, ktorý je nájomníkom bytu. To znamená, že v tomto prípade by sa nejednalo o výmenu bytu, ale o pridelenie voľného bytu, čo je v rozpore s uvedenými zásadami. Preto komisia trvá na svojom pôvodnom stanovisku.
11/ C. M., Bojnická 25 – žiada o výmenu bytu. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a neodporučila požadovanú výmenu. Hlasovanie : prítomní : 7, za : 7.  
12/ G. L., Bojnická 23, B. A., Riazanská 56, I. V., Bojnická 23, S. J., Bojnická 25 – urgovali žiadosti o poskytnutie bytu. Komisia ich podania vzala na vedomie.
13/ M. V., Pluhová 6 – žiada o poskytnutie bytu. Komisia vzala na vedomie jeho zaradenie do zoznamu žiadateľov.
14/ B. Z., Bojnická 23 – žiadala o predĺženie nájomnej zmluvy. Komisia odporučila predĺžiť nájom na dva roky s notárskou zápisnicou. Na rokovanie komisie bola predložená notárska zápisnica.
15/ R. J., Pluhová 72, H. Z., Stará Vajnorská 14, P. A., Rajecké Teplice, R. S., Vajnorská 77 – žiadali a o nájom obecného bytu. Komisia prerokovala predložené žiadosti a vzala na vedomie ich nezaradenie do zoznamu žiadateľov, pretože nespĺňali stanovené podmienky.
16/ S. J., Bojnická 25 – žiadal o prechod práva nájmu po zomrelej matke H. S. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a súhlasila s prechodom práva nájmu. Hlasovanie : prítomní: 7, za 7.
17/ S. N., Bojnická 25 – na rokovanie komisie bol predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 291/213 zo dňa 26. 3. 2013, v ktorom bola menovaná doplnená ako nájomca č. 2 k dcére T. N. Komisia prerokovala predložený dodatok a súhlasila s predloženým návrhom. Hlasovanie : prítomní: 7, za 7.

K bodu č. 5
1/ R. P., Ovručská 14 – žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie ošatenia a obuvi. Komisia prerokovala uvedenú žiadosť a odporučila poskytnúť 100,- €. Hlasovanie : prítomní: 6, za: 6.
  
K bodu č. 6
Ing. Bartoš, predseda komisie, informoval o nasledujúcom zasadnutí,  ktoré  bude dňa        20. 10. 2014 a poďakoval všetkým za aktívnu účasť na rokovaní. 

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


