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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 19. januára 2016

ZÁPISNICA č. 1/2016

z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 19. januára 2016 


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:
Otvorenie

	Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	Návrh na odvolanie člena-odborníka Komisií dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
	Návrh Vecného a časového plánu činnosti Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016
	Prerokovanie materiálov z Oddelenia výstavby, investícii a správy majetku, referátu majetku a správy bytových a nebytových priestorov
	Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí
	Rôzne



K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Peter Ágoston. Navrhol rokovanie podľa pozvánky, 
s ktorým členovia komisie súhlasili.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
 
K bodu 2 - Materiály na rokovanie MR
Návrh Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul.  č.11 v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Mgr. Iveta Marčíková informovala komisiu o dôvodoch vypracovania nového prevádzkového poriadku Detských jaslí a o zvýšení úhrady za pobyt detí v zariadení. Oproti pôvodnému Prevádzkovému poriadku je materiál vypracovaný prehľadnejšie a výška úhrady je uvedená v prílohe. Dôvodom zvýšenia poplatku za pobyt dieťaťa v DJ zo súčasných 230,- € na navrhnuté sumy je zvýšenie poplatku za starostlivosť o dieťa v zákone č. 347/2015 Z. z. z  11. novembra 2015 s účinnosťou od 1. januára  2016 zo sumy 230,-  € na 280,- €. V prípade, nezvýšenia uvedenej úhrady poskytovateľ príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí len preukázanú sumu poplatku za starostlivosť o dieťa. Pri umiestňovaní sú uprednostňované deti rodičov z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V súčasnosti je z celkovej kapacity 50 miest 32 detí rodičov z našej mestskej časti a 18 detí rodičov z iných častí, pričom žiadosti  obyvateľov našej mestskej časti sú plne uspokojené.  Mestská časť dopláca na činnosť tohto zariadenia ročne cca 55 tis. €. Mgr. Marčíková informovala komisiu, že mestská časť plánuje za získané prostriedky perspektívne vykonať ďalšiu rekonštrukciu a modernizáciu priestorov  Detských jaslí ako aj vybavenia priľahlej záhrady umiestnením nových hracích prvkov pre deti, čím sa chce priblížiť súkromným poskytovateľom uvedených služieb a odpovedala členom komisie na ich otázky. 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

Návrh na odvolanie člena – odborníka Komisií dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Btatislava-Nové Mesto 
Komisia prerokovala predložený materiál a tento vzala na vedomie
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Návrh Vecného a časového plánu činnosti Komisie sociálnych vecí a bývania na rok 2016
Komisia prerokovala predložený Návrh a s týmto súhlasila.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

K bodu 3   Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a  správy majetku, referátu majetku a správy bytových a nebytových priestorov
Na rokovanie komisie boli predložené tieto materiály :
1) Zoznam voľných bytov 
2) Zoznam žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu 
3) Žiadosti o predĺženie nájmu 
4) Žiadosť o výmenu bytu
5) Zoznam neplatičov s uvedením výšky nedoplatku a spôsobe konania v jednotlivých prípadoch

K bodu 3.1.2 Zoznam žiadateľov o poskytnutie bytu

Komisia požiadala pripraviť podklady k žiadateľom o byt uvedených v Zozname žiadateľov o nájomný byt ku dňu 18. 01. 2016 pod číslami : 1. F. J., 6. M. M. 9. R. D., 10. R. P., 11. S. R., 12. S. J., a 15. V. M..                .

K bodu 3.1 3 Žiadosti o predĺženie nájmu

3.1.3 1 R. M., Príkopova č. 4 – žiada o predĺženie nájmu k bytu. Nájomnú zmluvu mal
uzatvorenú do 1. 12. 2015. Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila plynule predĺžiť nájom p. R. na 2 roky s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

3.1.3.2 B. B.,Príkopová č. 4 - žiada o predĺženie nájmu k bytu. Nájomnú zmluvu mala 
uzavretú do 1. 1. 2016. Komisia prerokovala predloženú žiadosť a súhlasila s predĺžením nájmu na dobu 
3 rokov s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

3.1.3.3 U. M., Bojnická ...- žiada o predĺženie nájmu. Nájomnú zmluvu má uzavretú do 01. 02. 2016. 
Komisia odporučila predĺžiť nájom menovanej na 3 roky s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
K bodu č. 3.1.3 a)
Komisia prerokovala spôsob predlžovania doby nájmu nájomníkom, ktorí majú nájomnú zmluvu 
na dobu určitú a v tejto súvislosti požiadala oddelenie výstavby, investícii a  správy majetku, referát 
majetku a správy bytových a nebytových priestorov, aby do nasledujúceho rokovania komisie,
dňa 18. 02. 2016, vypracovalo metodické usmernenie, ktorého predmetom bude povinnosť oddelenia 
osloviť uvedených nájomníkov v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením nájomnej zmluvy 
s upozornením na termín jej ukončenia a výšku prípadného nedoplatku na nájomnom a o spôsobe jeho 
usporiadania.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

K bodu 3.1.4 Žiadosť o výmenu bytu

Š. E., Tománkova 5, Bratislava – listom oslovila starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého
so žiadosťou o výmenu bytu za voľný byt na Bartoškovej ul. č. 10/16. Mgr. Petríková informovala 
komisiu, že uvedený byt nemôže byť predmetom výmeny, lebo výmena je možná len medzi nájomníkmi 
a byt na Bartoškovej ulici nie je obývaný. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a vzala na vedomie 
odpoveď p. prednostu Ing. Mgr. Ľubomíra Baníka, ktorú pripravilo oddelenie výstavby, investícií, 
a správy majetku, referát správy majetku a bytových a nebytových priestorov. 

K bodu 3.1.4 )a	
Komisia bola informovaná o uvažovanom predaji bytov zverených do správy mestskej časti, formou dražby. V tejto súvislosti Komisia vyjadrila nesúhlas s akoukoľvek formou predaja bytov na Račianskej č. 91/26, Bartoškovej č. 10/16 a Mestskej č. 9/8 a naďalej žiada o plnenie uznesenia č.8.3.1 z rokovania komisie dňa 22. septembra 2015, ktorým žiadala vykonať stavebné úpravy voľných bytov na Bojnickej ul. ako aj bytov na Bartoškovej č. 10, Mestskej č. 9 a Račianskej č. 96.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

K bodu 3.1.5 Zoznam neplatičov

Komisia prerokovala predložený zoznam neplatičov, pričom konštatovala, že tento je vypracovaný podľa bytových domov a neobsahuje údaje, ktoré by bližšie špecifikovali postup pri riešení nedoplatku uvedených nájomníkov. Zo zoznamu nie je jasné, ktorí nájomníci v byte bývajú a ktorí nebývajú.
3.1.5 )a
Komisia požiadala Mgr. Petríkovú, aby do 26. januára 2016 zistila z podkladov ich referátu nasledovné údaje:
	koľko nájomníkov, ktorí dostali výpoveď z nájmu bytu, ešte býva v poskytnutom byte,
	koľko nájomníkov, ktorí majú nedoplatok viac ako za 3 mesiace, dostalo výpoveď z nájmu bytu. 

Uvedené údaje pošle elektronickou formou p. Janovičová členom komisie.
3.1.5 b)
Komisia požiadala p. PhDr. Fiama, aby v spolupráci s Mgr. Petríkovou navrhli do nasledujúceho rokovanie komisie spôsob poskytovania informácie pre komisiu formou tabuľky, kde by boli prehľadne uvedení neplatiči v členení na bývajúcich a nebývajúcich s uvedením ďalších dôležitých údajov pre vysvetlenie stavu konania s jednotlivými nájomníkmi, ako aj s uvedením nevymožiteľných pohľadávok 3.1.5 c)
Komisia požiadala PhDr. Fiama, aby pripravil návrh na vykonanie poslaneckého prieskumu v bytoch vytypovaných nájomníkov na Bojnickej ulici v spolupráci s mestskou políciou.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

K bodu 4 Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí

L. M., Bratislava-Nové Mesto - žiada o poskytnutie finančnej výpomoci na úhradu poplatkov za lieky a zakúpenie ošatenia. Komisia po prerokovaní žiadosti odporučila poskytnúť 180,- €.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

H. K., Stromová č. 6 - žiada o poskytnutie JFV na úhradu zvýšených výdavkov na štúdium dcéry a ošatenie. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť rodine 100,- €.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA 100,- € :
4

ZA 150,- € :
2

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

M. J., Pavlovská č. 7 - žiada o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila  priznať 100,- €. 
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

M. J., Mikovíniho 15 – žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do priznania dávky v nezamestnanosti z ČR.  Komisia prerokovala žiadosť menovaného a odporučila  poskytnúť 100,- €. 
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

K bodu 5 -	Rôzne
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a aktivitu na rokovaní. Nasledujúce rokovanie bude dňa 16. februára 2016.



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

                                 



























