
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 18. apríla 2018

ZÁPISNICA č .  4 / 2018
z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 17. apríla 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Na rokovanie komisie neboli predložené žiadne materiály.
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 otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. PhD. Katarína Šebejová. Navrhla
prerokovanie materiálov tak ako bolo uvedené v programe pozvánky, s čím prítomní členovia súhlasili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

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 12. 04. 2018
2. Zoznam žiadateľov o nájomný obecný byt k 12. 04. 2018
3. Zoznam žiadateľov o predĺženie doby nájmu
4. Žiadosť o výmenu bytu
5. Zoznam neplatičov a nedoplatkov k 28. 02. 2018.

3. 1. Zoznam voľných nájomných bytov
Pán Lamprecht informoval komisiu o renovácii 4 voľných nájomných bytov v mestskej časti, k čomu p.
Petríková uviedla, že touto informáciou disponuje a bližšie informácie o cene rekonštrukcie zistí.
Komisia prerokovala súčasný počet voľných bytov a požiadala p. Mgr. Csomora, vedúceho oddelenia
správy majetku a vnútornej správy,  aby zabezpečil obhliadku týchto bytov pre členov komisie.
3. 2. Zoznam žiadateľov o nájomný byt
Komisia prerokovala uvedený zoznam k 12. 04. 2018 a p. predsedníčka Ing. Šebejová navrhla vykonať
do nasledujúceho rokovania komisie poslanecký prieskum všetkých žiadateľov v zozname okrem bodu
č. 1. a to v zostave jeden poslanec + odborník nasledovných žiadateľov :
- pán Lamprecht - D. R. , F. M. a F. E., v zozname č. 2 - 4,
- Ing. Šebejová  - G. M., H. M. a J. S. č. 5 - 7,
- Ing. Gašpierik - J. N., L. M., L. L., M. J., č. 8 – 11,
- JUDr. Mikulec – N. Z., P. L., R. B. a T. M., č. 12 – 15.
S členom komisie odborníkom je potrebné sa dohodnúť. Podklady a telefonický kontakt zabezpečí
Mgr. Petríková, tel. 02/49 253 135, resp. prostredníctvom p. Janovičovej, 02/49 253 529.
3. 3. Zoznam žiadateľov o predĺženie doby nájmu.
1. M. O., Bojnická 25, 831 04 Bratislava – podala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.  Nájomné
platí včas. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila predĺžiť nájomnú zmluvu na dva roky
s notárskou zápisnicou.
2. M. T., Bojnická 23, 831 04 Bratislava – požiadal o predĺženie zmluvy na dobu neurčitú.  Nájomné
platí riadne. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila predĺžiť nájomnú zmluvu na dva
roky s notárskou zápisnicou.



3. K. Š., Bojnická 23, 83104 Bratislava – podala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. Nájomné platí
nepravidelne. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila predĺžiť nájomnú zmluvu na jeden
rok s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. 4. Žiadosť o výmenu bytu
Mgr. A. K., Bojnická 21, 83104 Bratislava – požiadala o výmenu bytu z bytu na 1. poschodí
na prízemie, resp. za byt s výťahom. Menovaná je ŤZP a imobilná. Komisia prerokovala žiadosť
menovanej  a požiadala oddelenie správy majetku a vnútornej správy, aby preverilo, či je nejaký vhodný
byt na prízemí, ktorý by mohol byť menovanej poskytnutý za byt v ktorom býva. K. Šebejová navštívila
pani A. K. v jej byte a potvrdila zlý zdravotný stav žiadateľky, ktorá ju upozornila na voľný byt
na prízemí priamo na Bojníckej 21. Pani Petríková stav tohto bytu a možnosť jeho užívania preverí.
3.5.  Zoznam neplatičov
Mgr. Petríková informovala komisiu o jednotlivých prípadoch uvedených v zoznamoch neplatičov
nebývajúcich aj bývajúcich.  Pri riešení nedoplatkov oddelenie postupuje podľa platných zásad, ktoré
boli dodatkom upravené na miestnom zastupiteľstve dňa 10. 04. 2018.

K bodu  č. 4
1. R. J., Mestská 7, Bratislava  - požiadala o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na úhradu
zvýšených nákladov v súvislosti s narodením synov – dvojičiek. Komisia prerokovala predloženú žiadosť
a po preskúmaní podkladových materiálov odporučila poskytnúť JFV 70,- €, v súlade s bodom III.
platných Zásad.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. P. M., Šancová 96, Bratislava  - za menovanú požiadala o poskytnutie jednorazovej finančnej
výpomoci na lieky a hygienické potreby. Komisia prerokovala predloženú žiadosť odporučila poskytnúť
JFV 100,- €.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 6  - Rôzne.
1.  Informácia o riešení problémov s občanmi bez domova v mestskej časti

Informáciu o riešení problémov ľudí bez domova podala komisii p. Anna Debnárová, ktorá bola prijatá  na
oddelenie sociálnych služieb miestneho úradu ako terénny sociálny pracovník. Najväčší problém na území
našej mestskej časti v tejto oblasti je v priestoroch garáži na Zátiší. Z pôvodných cca 80 obyvateľov a 10 detí
sa podarilo tento stav znížiť na 47 umiestnením týchto občanov a krízových centrách a ubytovniach. Ďalšie
priestory, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú boli na Pionierskej ul., aktuálne sú  za EKO- podnikom VPS,
na Zátiší., v Dome športu  a za Fresh Marketom.  Informovala o zdravotných problémoch ľudí bez domova,
ktorí sú narkomani a alkoholici. Koncom minulého a začiatkom tohto roku sa v skupine občanov na Zátiší
a v Dome športu vyskytlo ochorenie Hepatitída typu A. Na základe podnetu p. Debnárovej boli prijaté
rozsiahle opatrenia na hospitalizáciu, liečbu a zaočkovanie dotknutých osôb. Za účelom pomoci tejto skupine
obyvateľov. P. Debnárová úzko spolupracuje s charitatívnymi organizáciami ako sú Kresťania v meste,
Sv. Ján z Boha na Hatalovej ul., VÁGUS a iné.  Konštatovala, že stále je nedostatok zariadení na ubytovanie
ľudí bez domova a nedostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie ich dôstojného života.

2. Ing. PhD. Šebejová, predsedníčka komisie, poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce
zasadnutie komisie bude dňa 15. 05. 2018. Pozvánka a materiály budú poslané obvyklým spôsobom.

Ing. PhD. Katarína Šebejová v. r.

predsedníčka  komisie SVaB

Vladislava Janovičová v. r.

zapisovateľka komisie SVaB


