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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 22. októbra 2015



ZÁPISNICA č. 9/2015

z rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 22. októbra 2015 
formou per rollam


Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny a priložených dokladov mailovou formou alebo telefonicky

Program: 
	Prerokovanie materiálu z oddelenia VaI, vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov

Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

K bodu 1 –  Prerokovanie materiálov z oddelenia VaI, vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov 

K. E., Bojnická č. 25/14 - žiada o predĺženie nájmu bytu. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a vzhľadom k tomu, že menovaná pravidelne platí nájomné odporučila predĺžiť nájom na dva roky s notárskou zápisnicou.

Hlasovanie:	Hlasovanie: 
ZÚČASTNENÍ:  9


ZA:	              9


PROTI:                0  


ZDRŽAL SA:      0


S. I., Bojnická č. 21/21 - žiada o predĺženie nájmu bytu. Členovia komisie prerokovali žiadosť menovanej a odporučili predĺžiť nájom na jeden rok s notárskou zápisnicou .  
   
Hlasovanie:	Hlasovanie: 
ZÚČASTNENÍ:   9


ZA:	               9 


PROTI:                 0   


ZDRŽAL SA:       0


K bodu 2 – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie  jednorazovej finančnej výpomoci 

M. Ľ., Bratislava-Nové Mesto – žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na lieky a diétne stravovanie. Pán M. má priznaný invalidný dôchodok v sume 267,80 €. Manželka má príjem 536,10 €. Nájomné platia 247,20 € mesačne. Rozdiel medzi príjmom manželov a nákladmi na živobytie podľa platných zásad je 356,75 €, čo je 178,38 € na osobu. Jednorazovú finančnú výpomoc je možné poskytnúť, ak príjem žiadateľa presahuje náklady do 60,- € na jednu osobu. Členovia Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM svojím vyjadrením odporučili žiadosť menovaného s manželkou zamietnuť z dôvodu, že nespĺňa podmienky na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci určené v Zásadách poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

Hlasovanie:	Hlasovanie: 
ZÚČASTNENÍ:    9

ZA:	                9

PROTI:                  0

ZDRŽAL SA:        0

Peter Ágoston v.r.
predseda komisie SVaB
Vladislava Janovičová v.r.
zapisovateľka komisie SVaB

                                 







