
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Korn isia sociálnych vecí a bývania
Miestneho zasžupiteľsh‘a mestskej časti Bratislava — Nové Mesto

V Bratislave 14. januára 2020

ZÁPISNICA Č. 1/2020

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 13. januára 2020

Prítomní: podl‘a prezenčriej listiny

Pro2ram:

1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 p. B. F., obyvatel‘ka mestskej časti, podá informáciu o situácii v dome na Bojnickej ul.

2.2 Ing. Alexandra Kárová, OZ VAGUS, odprezentuje činnosf združenia

2.3 Prerokovanie vzdanie sa členstva v Komisii — Mgr. Marcela Zacharová. M. Ed.

2.4 Žiadosti o pridelenie bytov, predIženie nájomných zmlúv a uzavretie nájomných zmlúv:

- prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu pánovi Ľ. K. — zamestnancovi EKO podniku VPS
- prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu pani J. K. — zamesmankyni EKO podniku VPS

- prerokovanie žiadosti o pridelenie bytu p. R. O. - zamestnancovi EKO podniku VPS
- prerokovanie žiadostí o predlženie NZ pani K. H.

- prerokovanie aktualizovaných žiadostí o uzavretie NZ žiadatel‘om, ktori byty uživajú bez uzavretej NZ
a požiadali o uzavretie nájomných zmlúv:

- AB.
- Z.B.
- V.Š.

3. Návrh rozpočtu mestskej časti BA-Nové Mesto ria roky 2020 - 2022
4. Návrh VZN MC BNM Č. . ../2020, o určení školských obvodov základných škál v zriad‘ovateľskej působnosti MČ

BA — NM a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
5. Návrh nájomnej zmluvy s OZ Odyseus ohl‘adom umiestnenia kontajnera na použité striekačky na Trnavskom

Mýte
6. Návrh VZN MC B-NM Č /2020 o spůsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov

a pozemkov vo vlastníctve MČ B-NM
7. Různe.

K bodu I Otvorenie a schválenie programu
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Katarína Sebejová. Navrhla zmenu v programe rokovania

a ako prvý navrhla prerokovať materiál uvedený v pozvánke pod bodom Č. 5. Clenovia komisie súhlasili so zmenou

programu.

Hlasovanie: PRITOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: O

ZDRŽAL SA: O



K bodu 5
Návrh nájomnej zmluvv s OZ Odyseus ohl‘adom umiestnenia kontajnera na použité striekačky na
Trnavskom Mýte
Informáciu a vysvetlenie podala Mgr. Miriama Hrehová z OZ Odyseus.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkami
v Článku V. Práva a povinnosti,

bod 5— Nájorncaje povinný okolo kontajnera do každej strany ato v rozmedzí 3 m od každej zo stien
kontajnera udržiavať čistotu a poriadok, vrátane zabezpečenia kontroly a prípadného dočisťovania od injekčných
striekačiek. Nájornca zodpoved. za taký odpad vzniknutý v spomenutom rozmedzí kontajnera, ktorý súvisí
s obsahom kontajnera (použité injekčně striekačky) alebo nesprávnym zaobchádzaním s kontajnerom.

bod 6— Nájomcaje povinný zabezpečit‘ vyprázdňovanie obsahu kontajnera ako aj dočisťovanie okolia
kontajneru od injekčných striekačiek v intervale najmenej jedenkrát týždenne, pričom v prĺpade zaznamenania
zvýšeného znečistenia injekčnými striekačkami sa nájomca zaväzuje zabezpečiť dočistenie ako aj vyprázdnenie
kontajnera najneskór do 3 dní od nahlásenia na Základe telefonickej požiadavky pracovníkom oddelenia ZP a UP
miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo prenajímatel‘a

- bod 8. — odporučila vypustit‘
- bod 9. — prečíslovať na bod 8.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8

ZA: 5

PROTI: 3

ZDRŽALSA: 0

K bodu č. 2.1 p. B. F., obyvatel‘ka bytu na B. ul., informovala komisiu o situácii v bytových domoch na
Bojnickej ul.

Najhoršia situáciaje na Bojnickej Č. 23 a Č. 25. Nefungujú zvonČeky, často sú rozbité vchodové dvere, poštové
schránky a vchody sú znečistené a nájomníci porušujú hlučným správaním domový poriadok.
Komisia prerokovala podanú informáciu a odporučila:

- zvážiť aktualizáciu Domového poriadku a tento dať podpísať všetkým nájomníkom bytov na Bojnickej Č. 19 —

25.
- osadiť kamery na všetky vchody do budov podobne ako na Bojnickej č. 19
- požiadať mestskú políciu o osadenie kamery, ktorá by mapovala všetky štyri objekty na Bojnickej ul.
- zistit‘ náklady na zabezpečenie vstupov do domov formou čipového systému
- požiaclaf oddelenie verejného poriadku MÚ BNM o vyžiadanie počtu zásahov polície na Boj nickej ul. v roku

2018 a 2019. lnformáciu predložiť na marcové rokovanie komisie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8

ZA: 8

PROTI: O

ZDRŽAL SA: O

K bodu 2. 2 lnp. Alexandra Kárová, 01 VAGUS, prezentácia činnost‘ združenia
Výkonná riaditel‘ka OZ VAGUS informovala komisiu o Činnosti združenia v práci s l‘uďmi bez domova v rámci
celej Bratislavy. V roku 2018 terénni pracovníci působili na 505 kontaktných miestacli na území celej Bratislavy.
V počte kontaktných miestje mestská čast‘ Nové Mesto s počtom 87 na tret‘om mieste.
Projekty združenia sú:

- Streetwork a sprevádzanie priamo na uliciach a v teréne.
- Domec — nízkoprahové denné centrum na Mýtnej Č. 33 poskytuje základné služby — raňajky a obed, výdaj

šatstva, d‘a]ej má hygienické centrum, úschovňu osobných vecí, ošetrovňu, odpočinkový priestor, integračnú
poradňu a organizuje vzdelávacie aktivity.

- Housing Cverna - projekt je zameraný na riešenie bývania l‘udí bez domova a pomoc pri zvládaní prípadných
problémov l‘udí obrozených stratou bývania.

Po oboznámeni sa s činnosťou O. Z. a prezentovanírn situácie a množstva kontaktných miest, na ktorých sa
zdržiavajú l‘udia bez domova v mestskej Časti Komisia odporučila miestnemu úradu:
- prijať terénneho sociálneho pracovníka,
- uzatvoriť zmluvu s občianskym združením VAGUS na poskytovanie terénrlej sociálnej práce pre l‘udí bez

domova.



Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: O

ZDRžALSA: O

K bodu 2.3 Prerokovanie vzdanie sa členstva v Komisii — Mpr. Marcela Zacharová, M. Ed.

Komisia vzala na vedomie vzdanie sa p. Mgr. Marcely Zacharovej, MEd. členstva v Komisii sociálnych ved
a bývania MZ MČ BNM.

K bodu 2.4 Žiadosti o pridelenie bytov, predÍženie nájomných zmlúv a uzavretie nájomných zmlúv:

1. Ľudovít Koller — žiadost‘ o pridelenie bytu, pracovník EKO podniku
Komisia po prerokovanl vykonaného poslaneckého prieskumu Ing. Sebejovou a PhDr. p. Alexom, odporučila
poskytnúf menovanému byt na Bojnickej ul. počas výkonu zamestnania v EKO podniku VPS.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽALSA: O

2. K. J. - žiadosť o poskytnutie bytu - zamestnankyřia EKO podniku VPS
Komisia odporučila vykonat‘ poslanecký prieskurn - Ing. Sebejová, PhD. a PhDr. Fiam PhD.

3. R. O. - žiadosť o poskytnutie bytu - zamestnanec EKO podniku VPS
Komisia odporučila vykonať poslanecký prieskum — Ing. Sebejová PhD. a PhDr. Alex

4. H. K. - žiadost‘ o predfženie platnosti NZ č. 14 1/2017
Komisia odporučila vykonať poslanecký prieskum — Ing. Pavol Troiak a p. Lovich

K bodom 2, 3 a 4 komisia požiadala oddelenie právne, správy majetku a súpisných čísel, aby vyžiadalo stanovisko
zamestnávatel‘a EKO podniku VPS k žiadostiam uvedených zamestnancov.

5. prerokovanie aktualizovaných žiadostí o uzavretie NZ žiadatel‘om, ktorí byty užívajú bez uzavretej NZ
a požiadali o uzavretie nájomných zmlúv:
- A.B.
- Z.B.
- V.Š.

Komisia prerokuje na nasledujúcom zasadnutĺ vo februári 2020.

Materiály predložené na rokovanie komisie po poslaní pozvánky

K bodu č. 3.
Návrh rozpočtu mestskej Časti BA-Nové Mesto na roky 2020—2022
Ing. Paracková, vedúca oddelenia finančného a bospodárskeho MC BNM, informovala komisiu o tvorbe návrhu
predloženého rozpočtu na rok 2020. Komisia prerokovala tento návrh a neodporučila ho schválit‘.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 6

PROTI: O

ZDRŽAL SA: 1

Kboduč.4
Návrh VZN MC BNIVI Č. ...12020, o určení školských obvodov základných škůl v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti
MC BA — NM a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
Mgr. Sedlačíková informovala komisiu o predloženom návrhu. Komisia prerokoval tento materiál a odporučila MR
a MZ MČ BNM tento schváliť bez pripomienok.



Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: O

ZDRŽAL SA: O

K bodu č. 6
Návrh VZN o spsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve
MČ BA NM
Vzhľadom na krátkost‘ času predsedníčka komisie navrhla prerokovať tento materiál formou per rollam.
K uvedenému materiálu sa členovia vyjadrili hlasovaním:

Hlasovanie: ZŮČASTNENI: 9

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

K bodu Č. 7 Rúzne
Predsedníčka komisie Ing. Šebejová pod‘akovala prítomným za aktĺvnu účasť na rokovaní, požiadala o urýchlené
vyjadrenie k materiálu predloženému na rokovanie komisie pod Č. 6 po jeho preštudovaní formou per rollam. Pozvánka
a materiály na nasledujúce rokovanie komisie budú poslané obvyklým spósobom.

Mgr. Ing. Katarina Šebejová, PhD., v. r. Mgr. PhDr. Martin Bednár, v. r.
predsedníČka komisie SVaB zapisovatel‘ komisie SVaB


