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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 20. apríla 2016

ZÁPISNICA č. 3/2016

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


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:
Otvorenie

	Materiály na rokovanie MR a MZ

    Na rokovanie neboli predložené žiadne materiály.
	Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a správy majetku, referátu 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
prítomní členovia súhlasili.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
 
K bodu 2 - Materiály na rokovanie MR – neboli žiadne predložené.

K bodu 3   Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a  správy majetku, referátu správy bytových a nebytových priestorov
	Na rokovanie komisie boli predložené tieto materiály :
1. Zoznam voľných nájomných bytov.
2. Zoznam žiadosti zaradených do zoznamu žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu k 19. 04. 2016. 
3. Žiadosť o nájom obecného bytu zo dňa 25. 02. 2016 – L. M., St. Vajnorská č. 17/E. 
4. Žiadosť o nájom obecného bytu zo dňa 01. 03. 2016 – D. R., Bratislava-Nové Mesto.
5. Žiadosť o nájom obecného (služobného) bytu zo dňa 11. 04. 2016 – PaedDr. D. A. 
6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (NZ do 31. 05. 2016) – O. M., Bojnická 25/43.
7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (NZ do 30. 04. 2016) – Š. K., Bojnická č. 21.
8. Prehľad neplatičov a nedoplatkov k 31. 03. 2016.

3. 3. L. M., Stará Vajnorská č. 17/E 
3. 4. D. R., Bratislava-Nové Mesto
– žiadajú o nájom obecného bytu. Menovaní spĺňajú podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov 
o nájomný byt. Komisia vzala na vedomie ich zaradenie do uvedeného zoznamu. 
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

3. 5. PaedDr. D. A., Zimná č. 6, Prešov - žiada o nájom obecného (služobného) bytu. 
Menovaná učí na ZŠ R. V súčasnosti býva s rodinou v podnájme. Príjem rodiny spĺňa 
podmienky určené v Zásadách na zaradenie do zoznamu žiadateľov o obecný- služobný byt. Komisia 
prerokovala predloženú žiadosť a túto odporučila riešiť poskytnutím bytu počas výkonu povolania 
takto :
- 1. alternatíva - Vihorlatská č. 1, (školský byt)  
- 2. alternatíva - Bojnická č. 21/35
K uvedenému poskytnutiu bytu Ing. Šebejová navrhla ešte vykonať poslanecký prieskum, resp. 
menovanú predvolať na nasledujúce rokovanie komisie k podaniu doplňujúcich informácií.   
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
3

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
2

3. 6. O. M., Bojnická 25/43 – menovaná žiada o predĺženie  nájmu k bytu. Nájomnú zmluvu 
má uzatvorenú do 31. 05. 2016. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila predĺžiť nájom 
na 2 roky s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
3. 7. Š. K., Bojnická č. 21 - požiadala o predĺženie  nájmu k bytu. Nájomnú zmluvu 
má uzatvorenú do 30. 04. 2016. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila predĺžiť nájom 
na 2 roky s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


3. 8. Zoznam neplatičov a nedoplatkov k 31. 03. 2016  
Komisia prerokovala predložené zoznamy a požiadala oddelenie výstavby, investícií a správy majetku, referát správy bytov a nebytových priestorov, aby na nasledujúce zasadnutie komisie vypracoval menný zoznam neplatičov, v členení na nedoplatky od jedného do troch mesiacov a ostatných. Následne formou komunikácie, v prípade potreby, odporučil možnú pomoc oddelením sociálnych služieb aby sa predišlo zvýšeniu nedoplatku.  
Za účelom riešenia súčasného stavu nedoplatkov u nájomníkov, ktorí majú zmluvu na nájom na dobu neurčitú komisia prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 3. 8.
Komisia požiadala Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidenčných čísel a správy pozemkov MÚ BNM, aby zakomponovalo do Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení dodatkov, možnosť v prípade, keď nájomca, ktorý má nájomnú zmluvu na dobu neurčitú a má nedoplatok viac ako 3 mesiace, bola mu daná výpoveď z nájmu a uzatvorená zmluva na dobu určitú s notárskou zápisnicou, čím by sa predišlo opakovanej možnosti vysokých nedoplatkov počas zdĺhavého súdneho konania.  
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

K bodu 4 Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí
B. E. na Revíne č. 19 - žiada o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie finančnej tiesne do vyplatenia dávky v hmotnej núdzi. Komisia prerokovala žiadosť menovanej a odporučila poskytnúť  100,- €.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

     Predseda komisie p. Ágostom poveril vedením komisie Ing. Šebejovú, podpredsedníčku komisie, z dôvodu jeho 
	   odchodu.


	    K bodu 5 – Rôzne	
		Na základe písomnej požiadavky p. Ing. Šebejovej boli  podané tieto informácie :
5.1.	O prípravách a činnosti Komunitného centra na Ovručskej ul. informovala komisiu Mgr. Marčíková. V súčasnosti prebiehajú stretnutia s MUDr. Chmelovou z Centra pre duševné zdravie s tematikou „Zdravý životný štýl“. Do KC bol na stretnutie pozvaný Ing. Šimove, zástupca aktivistov vytvorenia KC, za účelom dohodnutia ďalšej činnosti. Mgr. Marčíkova vysvetlila víziu oddelenia sociálnych služieb v činnosti KC a potvrdila možnosti návštev KC zo strany občanov, poslancami a ostatných zainteresovaných záujemcov. 	
5.2.	Ďalej informovala o Denných centrách, ktorých činnosť zabezpečujú  vedúce DC. Výročné členské schôdze mali všetky DC a boli na ne prizvaní aj poslanci MČ. Informácia o finančnom hospodárení za rok 2015 bola 	predložená na predchádzajúcom rokovaní komisie a aktuálne údaje môže poskytnúť p. Mgr. Lalíková, ktorá je 
	momentálne na dovolenke. Poskytovanie stravovania v denných centrách aj formou donášky opatrovateľskou 
	službou bolo prehodnotené a oddelenie prerokovalo možnosť výberu z viacerých jedál s dodávateľom 	p. Gedom na Športovej ul. Perspektívne bude oddelenie sociálnych služieb hľadať možnosti zlepšenia 	stravovania seniorov. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia DC Športová.
5.3. 	Ing. Effenbergerová informovala komisiu o súčasných a pripravovaných projektoch v mestskej časti ako aj 	možnostiach financovania z eurofondov. Súčasne informovala o zadaní vypracovania Plánu hospodárskeho 	a sociálneho rozvoja mestskej časti, v ktorom je navrhnutá aj rekonštrukcia budovy na Makovického ul. 	. 	Na vypracovanie PHSR poskytuje oddelenie sociálnych služieb podklady. Komisia požiadala Ing.  Effenbergerovú, aby v spolupráci s oddelením VaI, dohodli formu dokumentácie, ktorá by bola pripravená na 	možné čerpanie z eurofondov pri vyhlásení relevantnej výzvy. 
5.5. 	Prerokované v bode č. 3.8. 

    5.6.	Ing. Šebejová poďakovala prítomným za účasť a aktivitu na rokovaní. Nasledujúce rokovanie bude 
	dňa17. 05. 2016.
	


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

                                 




































