
Zápisnica č. 5/2017 
z 20. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 11.9.2017 

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

Ospravedlnená členka komisie: 
MUDr. Halka Ležovičová-členka 

Pozvaní: 
Ing. Janka Španková, zástupkyľía starostu mestskej časti - ospravedlnená 
RNDr. Mária Ležovič, PhD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ, Seniorcentrum SM 
JUDr. Mária Barátiová, vedúca referátu miestnych daní, finančné oddelenie 

Program: 
1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu m. č. Bratislava-Staré Mesto 
2. Návrh zriaďovacích listín pre detské jasle Čajkovského a Hollého 
3. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti 

o deti do troch rokov veku, ktorých zriaďovateľom je m. č. Bratislava-Staré Mesto 
4. Žiadosti o poskytnutie príspevku v čase náhlej núdze 
5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí 
6. Rôzne 

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie p. V. Satinská. 

K bodu 1 - Návrh VZN o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu m. č. Bratislava-Staré Mesto 
Vopred písomne predložený návrh VZN členom komisie prezentovala JUDr. Mária Barátiová, 

vedúca referátu miestnych daní z finančného oddelenia. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky. 
Uznesenie č. 37 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Stru·é Mesto 
odporúča 
predložiť návrh VZN o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu m. č. Bratislava-Staré Mesto 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 2 - Návrh zriaďovacích listín pre detské jasle Čajkovského a Hollého 
Návrhy oboch zriaďovacích listín predložil poslancom vedúci sociálneho oddelenia M. 

Ležovič. Odôvodnil potrebu prijatia zriaďovacích listín, ktoré patria inedzi nevyhnutné dokumenty 
v žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Detské jasle sa od !. januára 2018, 
v súlade s platnou legislatívou, pretransformujú na sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti 
do troch rokov veku. Poslanci sa v diskusii informovali aj o priebeh rekonštrukcie priestorov na 
Záhrebskej ul., do ktorých budú presťahované detské jasle z Hollého ul. 
Uznesenie č. 38 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

predložiť návrh zriaďovacích listín pre DJ Čajkovského a DJ Hollého na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržali sa: O 
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K bodu 3 - Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej slnžby v zariadeniach 
starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktorých zriaďovateľom jem. č. Bratislava-Staré Mesto 

Poslaocom bol vopred odoslaný písomný návrh VZN. Návrh predložil vedúci oddelenia 
sociálnych vecí M. Ležovič. V diskusii sa poslanci zaoberali možnosťami poskytovať službu 
v rozsahu pol dňa, poskytova( službu už pre deti vo veku 6 mesiacov a zaoberali sa aj spôsobom 
určenia sumy úhrady za službu. 
Uznesenie č. 39 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
prekladá 
hlasovanie o návrhu VZN na najbližšie rokovanie komisie, ktoré je plánované 16.10.201 
Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 4 - Žiadosti o poskytnutie príspevku v čase náhlej núdze 
Vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič, v súlade s platnými Zásadami o poskytovaní 

peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava -Staré Mesto v čase núdze, v znení Dodatku č. 
1, predložil komisii žiadosti o poskytnutie príspevku v čase náhlej núdze p. Dagm31· Mikuličovej a p. 
Dušana Stehlíka. 
Členovia komisie sa zaujímali sa o sociálnu situáciu oboch žiadateľov a oboznámili s dôvodmi, 
pre ktoré boli žiadosti podaoé. 
Uznesenie č. 40 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
schválila 
poskytnutie príspevku v čase náhlej núdze 

a) v sume 40 eur prep. Mikuličovú 
Prítomní: 3 Za: 2 Proti: O 

b) a v sume 65 eur prep. Stehlíka. 
Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O 

K bodu S - Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí 

Zdržali sa: 1 

Zdržali sa: O 

Vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič infonnoval postupe prác pri rekonštrukcii 
priestorov na Záhrebskej ul., do ktorých sa budú sťahovať detské jasle z Hollého ul. a o rokovaniach 
v súvislosti s obstarávaním interiérového vybavenia uvedených jaslí. Oznámil členom komisie, že od 
pondelka, 4.9.2017, sa začala činnosť Denného centra na Heydukovej 25. PoslaJ1com poskytol 
informácie o ďalších voľnočasových aktivitách, ktoré organizuje oddelenie sociálnych vecí 
pre obyvateľov mestskej časti. 

K bodu 6 - Rôzne 
Členovia komisie sa v diskusii zaoberali otázkou, či považujú za užitočné a potrebné, aby bol 

do komisie dodatočne zvolený ďalší poslanec, vzhľadom na to, že v súčasnosti má komisia iba 4 
členov. Po zvážení všetkých možností sa poslanci jednomyseľne zhodli, že súčasný počet členov 
komisie je dostatočný, komisia bude naďalej funkčná a bude si plniť všetky povinnosti. 

Riaditeľ Seniorcentra M. Alex informoval o zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie 
zariadenia sociálnych služieb Seniorcentra, ktorá reaguje na aktuálne znenie zákona o sociálnych 
službách. Komisia jednomyseľne odporúča predložiť zriaďovacie listiny Seniorcentra 
na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Svoje návrhy, pripomienky a podnety prezentovala členom komisie obyvateľka mestskej 
časti, paoi mg. Alžbeta Pichňová. Vzhľadom na rozsah jej iniciatív bola poslancami požiadaJ1á, aby 
svoje návrhy predložila- v písomnej forme, na ktorú jej budú odpovedať. Predsedníčka komisie 
poskytla obyvateľke mestskej časti p. mg. Alžbete Pichňovej svoj e-mailový kontakt. 

Bratislava, 13.9.2017 MUD/~sá~ 
predsedníčka komisie 

Zapísala: Bibiána Guldanová 
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