
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia sociálnych vecí a bývania
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V Bratislave 20. septembra 2017

ZÁ P I SN I C A  č .  6 / 2 0 1 7
z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 19. septembra 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení VZN mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.

2.2 Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2017
2.3 Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektu lanovej dráhy v správe EKO-

podniku VPS.
2.4 Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup

investičného majetku.
2.5 Návrh na prenájom majetku – časti oplotenia prírodného areálu Kuchajda pre spol. ISPA s.r.o.,

Bratislava.
2.6 Informácia o interpelácii poslanca MZ MČ BNM p. Mgr. Mikuša.

3. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
5. Rôzne.

K bodu 1 – Otvorenie

1. Rokovanie komisie otvoril a viedol, počas neprítomnosti p. predsedníčky Ing. Šebejovej, podpredseda
komisie p. Róbert Lamprecht.  Po príchode predsedníčky pokračovalo rokovanie podľa pozvánky, s čím
súhlasili všetci členovia komisie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 2 - Materiály na rokovanie MR

2.1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení VZN mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 8/2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.
Komisia prerokovala predložený návrh VZN a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez
pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.2. Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2017
Komisia prerokovala uvedenú informáciu a túto vzala na vedomie.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



2.3. Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektu lanovej dráhy v správe EKO–
podniku VPS
Informáciu o predloženom zámere EKO-podniku VPS komisii podal Ing. Stanislav Pavlovič.
Komisia prerokovala uvedený návrh a odporučila MR a MZ tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.4.  Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup
investičného majetku.
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez
Pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.5. Návrh na prenájom majetku – časti oplotenia prírodného areálu Kuchajda pre spol. ISPA s. r. o.,
Bratislava
Komisia prerokovala predložený návrh a neodporučila schváliť EKO-podniku VPS prenájom
majetku pre spoločnosť ISPA s. r. o., uvedeného v materiáli a prenájom navrhuje riešiť komplexne
po ukončení pasportizácie.
V tejto súvislosti požiadala EKO-podnik VPS o informáciu:
1.  kedy bude vykonaná pasportizácia súčasných billboardov,
2. koľko pracovníkov vykonáva pasportizáciu v teréne.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 0
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 0

2.6. Informácia k interpelácii poslanca MZ MČ BNM p. Mgr. Mikuša
Komisia prerokovala predloženú informáciu nasledovne:
1.  vyjadrila nesúhlas s montážou deliacej lišty na všetky lavičky v mestskej časti za účelom zabránenia
     možnosti prespávania ľuďmi bez domova,
2.  požiadala oddelenie sociálnych služieb MÚ BNM o stanovisko k navrhnutej montáži deliacej lišty
     na lavičky,
3.  navrhla finančné prostriedky predpokladané na úpravu lavičiek použiť na poskytnutie pomoci
     ľuďom bez domova,
4.  nesúhlasila s vybudovaním umelého zavlažovania v areáli kúpaliska Kuchajda

K bodu 3   Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy
Na rokovanie komisie boli predložené tieto materiály:

1. Zoznam voľných nájomných bytov k 14. 09. 2017
2. Zoznam žiadateľov o nájomný obecný byt k 14. 09. 2017
3. Nové žiadosti o nájom obecného bytu k 14. 09. 2017
4. Žiadosti o predĺženie doby nájmu bytu
5. Zoznam neplatičov a nedoplatkov k 06. 09. 2017.

3. 2. Zoznam žiadateľov o nájomný byt k 14. 09. 2017
Komisia určila:
a) vykonať poslanecký prieskum u týchto žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu:
1. M. J.  Bratislava-Nové Mesto – Ing. Šebejová, p. Lamprecht
2. Č. M., Šoltésovej 32, Bratislava - zamestnanec  – nová žiadosť o nájom bytu - Ing. Šebejová
3. Mgr. D. Č., B. 3, Bratislava – učiteľka – nová žiadosť o nájom bytu –   p. Lamprecht.
4. N. Z., B. 19, Bratislava – nová žiadosť o nájom bytu.

b) pozvať na nasledujúce rokovanie komisie – požiadala oddelenie správy majetku a vnútornej správy
1. T. M., H., Bratislava – opakovane pozvať



2. L. L., L. Bratislava – nová žiadosť – pozvať na rokovanie komisie.

c) zistiť aktuálny stav – vyriešenie bytovej situácie – komisia požiadala odd. správy majetku a VS
1. B. M., Ubytovňa, prihlásená na mestskú časť, predtým Bojnická   ul. - menovaná sa osobne zúčastnila
    na rokovaní komisie a vysvetlila dôvody podania žiadosti. Komisia odporučila doplniť žiadosť
    hodnovernými dokladmi o platení výživného od otca detí a skutočnosti, že nežijú v spoločnej
   domácnosti, z dôvodu posúdenia žiadosti v súlade s platnými Zásadami.
2. R. D., Tehelná 25 – preveriť, ak má vyriešenú bytovú situáciu, vyradiť zo zoznamu
    žiadateľov
3. P. L., Vajnorská 81 – poslanecký prieskum vykonali Ing. Šebejová a PhDr. Fiam.
    Menovaná si vyriešila bývanie – vyradiť zo zoznamu žiadateľov.
4. Bc. P. D., J. – skúsiť predvolať,
5. R. D., Bratislava-Nové Mesto – zistiť kontakt,
6. L. M., S. V. 17E – zistiť kontakt.

3. 4. Žiadosti o predĺženie doby nájmu
1. R.  A., P. 4 Bratislava
2. P. V., B. 23, Bratisalva
Komisia prerokovala predložené žiadosti a súhlasila s predĺžením nájomnej zmluvy menovaným
o 2 roky s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 3.  5. Zoznam neplatičov a nedoplatkov 08/2017
Komisia prerokovala predložený zoznam a požiadala oddelenie sociálnych služieb, aby p. Debnárová
vykonala pohovor s p. F. M. bytom B. 25, a oddelenie vykonalo komplexné posúdenie jeho sociálnej
situácie za účelom zistenia možnosti jej riešenia spolu s možnosťou úhrady jeho nedoplatku na
nájomnom.  Informáciu  žiada predložiť na nasledujúce rokovanie komisie.

K bodu 4  Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí.
1. B. D., B. 21, Bratislava - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie
finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala predloženú žiadosť
a odporučila priznať 100,- €.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. K. D., R. 6, Bratislava - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie
finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a
odporučila poskytnúť 100,- €.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 5 – Rôzne
1. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce zasadnutie

komisie bude dňa 17. 10. 2017.

Ing. Katarína Šebejová v. r.

predsedníčka  komisie SVaB

Vladislava Janovičová v. r.

zapisovateľka komisie SVaB


