
Zápisnica č. 8/2016 
z 15. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupitel'snfa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 24.11.2016 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská-podpredsedníčka komisie 
PhDr. Štefan Holčík-člen 
MUDr. Halka Ležovičová-členka 
Mgr. Martina Uličná-členka 

Neprítomná: 
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A.A1tD. -predsedníčka komisie 

Pozvaný: 
RNDr. Mário Ležovič, PhD„ MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí 

Program: 
1. Informácia o aktuálnej situácii v Majáku nádeje, n.o. 
2. Informácia o využívaní príspevku na dopravu a príspevku pri narodení dieťaťa 
3. Návrh rozpočtu oddelenia sociálnych vecí nar. 2017 
4. Materiály odd. soc. vecí, predkladané na decembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb m.č. Bratislava-Staré Mesto 
Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na spoločné stravovanie 
dôchodcov 

5. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí 
6. Rôzne 

Rokovanie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie MUDr. Viera Satinská. 

K bodu 1 - Informácia o aktuálnej situácii v Majáku nádeje, n.o. 
Členovia KOSO zobrali.na vedomie neformálnu informáciu o aktuálnej situácii v Majáku nádeje, n. o„ 
ktorú v mene zástupkyoe starostky p. J. Špankovej, ospravedlnenej z neprítomnosti, predložila 
podpredsedníčka komisie p. V. Satinská. 

K bodu 2 - Informácia o využívaní príspevku na dopravu a príspevku pri narodení dieťaťa 
Členovia komisie zobrali na vedomie vopred zaslanú písomnú informáciu o využívaní príspevku na 
dopravu a príspevku pri narodení dieťaťa z hľadiska finančného čerpania a počtu poberateľov. 

Poslankyňa H. Ležovičová vyjadrila spokojnosť s formou odovzdávania príspevku pri 
· narodení dieťaťa za účasti starostu mestskej časti. 

Poslankyne M. Uličná a V. Satinská nesúhlasia s tým, aby sa odovzdávanie príspevku pri 
narodení dieťaťa uskutočňovalo fonnou obradu, slávnosti, za účasti vedenia mestskej časti. Považujú 
za vhodnejšie, aby sa príspevok odovzdával bez akejkoľvek ceremónie. 

Všetci členovia komisie jednomyseľne oceňujú zavedenie príspevku pri narodení dieťaťa, 

ktorým mestská časť podporuje rodiny s deťmi, do praxe. 

K bodu 3 - Návrh rozpočtu oddelenia sociálnych vecí nar. 2017 
Vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič informoval členov komisie, že ním predložené 
požiadavky na finančné krytie potrieb v oblasti sociálnych vecí, boli v návrhu rozpočtu akceptované. 

Uznesenie č. 42/2016 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
a) berie na vedomie 
návrh rozpočtu mestskej časti na rok 201 7 pre sociálnu oblasť, 
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b) odporúča 
'1. zvýšiť položku v Podprog:r~me 1.2 Regionálny rozvoj, dotácie na podporu projektov v sociálnej 

oblasti, z navrhovanej sumy 9 OOO Eur najmenej na sumu 1 O 500 Eur, (ktorá bola určená na dotácie 

v sociálnej oblasti pre rok 2016) a 
2. o sumu 1 500 Eur, ktorou sa odporúčajú navýšiť dotácie na podporu projektov v sociálnej oblasti 

podľa bodu 1, krátiť sumu určenú na územné plány. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 4 - Materiály odd. soc. vecí, predkladané ua decembrové rokovanie miestneho 

zastupitel'stva 
- Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb m.č. Bratislava-Staré Mesto 
- Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní fiuaučuého príspevku ua spoločné stravovanie 

dôchodcov 
Uznesenie č. 43/2016 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh Komunitného plánu sociálnych služieb a návrh 

Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 5 - Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí 
Vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič požiadal členov komisie o stanovenie kritérií na určenie 

kategórie „osamelý Staromešťan", pre organizačné potreby oddelenia sociálnych vecí. 

Po diskusii poslanci jednomyseľne definovali, že osamelý Staromešťan je 
!. invalidný dôchodca, ktorý žije v domácnosti sám, 
2. osoba vo veku nad 62 rokov, ktorá žije v domácnosti sama. 

Vedúci oddelenia soc. vecí M. Ležovič informoval poslancov 
a) o skutočnosti, že od 1. 1. 2017 bnde z kapacitných dôvodov ukončený výdaj stravy 

pre staromestských dôchodcov v jedálni ZŠ Dubová. Oddelenie sociálnych vecí súčasne 
aktívne vyhľadáva náhradné, alternatívne možnosti pre stravovanie dôchodcov v danej 

lokalite, 
b) o Vianočnej večeri, ktorá bude dňa 22.12.2016 v Zichyho paláci podávaná pre osamelých 

Staromešťanov, 

c) o dokončovaní rekonštrukcie prebiehajúcej v Detských jasliach na Čajkovského ul. 

K bodu 6 -Rôzne 
Členovia komisie oceňujú prácu p. Veroniky Karšaiovej, vedúcej Zariadenia opatrovatel'skej 

služby ua Paulínyho ul.č. 6. 

Členovia komisie vyjadrili požiadavku, aby Staromestské noviny boli k dispozícii 

v dostatočnom počte vo všetkých zariadeniach patriacich mestskej časti. 
Poslanci jednomyseľne súhlasili s návrhom poslankyne H. Ležovičovej, aby sa v budúcom 

roku uskutočnili výjazdové zasadnutia komisie v detských jasliach, patriacich mestskej časti 

a v priestoroch opatrovateľskej služby Seniorcentra SM. 
Podpredsedníčka KOSO p. V. Satinská informovala, že termíny zasadnutia komisie v roku 

2017 budú navrhnuté písomne, po schválení termínov rokovaní miestneho zastupiteľstva na rok 2017. 

Vedúci oddelenia soc. vecí M. Ležovič požiadal, ak by to bolo možné, aby sa rokovania komisie 

uskutočňovali v pondelo]>, alebo v stredu. . .· , .. j 
/~· ľdw~ MUDr!~ Satiuská 

Rokovanie KOSO bolo ukončené o 18.55 hod. 
Zapísala: Bibiána Guldanová 

podpredsedníčka komisie 
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