
Zápisnica č. 7 /2017 
z 22. rokovania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinú 

Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava Staré Mesto zo dňa 4.12.2017 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská - predsedníčka 
MUDr. Halka Ležovičová -členka 
PhDr. Štefan Holčík - člen 
Mgr. Ma11ina Uličná - členka 

Prítomní pozvaní: 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ, Seniorcentrum SM 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí 
h1g. Peter Magá!, vedúci finančného oddelenia 

Program: 
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020 

- časť odd. sociálnych vecí 
2. Návrh Zriaďovacej listiny pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

Záhrebská 9 
3. Návrh Zásad o poskytovaní soc. služby v dennom centre 
4. Návrh Zásad o poskytovaní Karty staromestského seniora 
5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí 
6. Rôzne 

K bodu 1 - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020 - časť odd. 
sociálnych vecí 

Písomný materiál s návrhom rozpočtu bol poslancom odoslaný vopred. Členovia komisie sa 
zaujímali o sumu určenú na dotácie pre sociálnu oblasť - predkladateľ návrhu rozpočtu p. Magá!, 
vedúci finančného odd., infor1noval poslancov, že navrhovaná su1na určená na dotácie pre rok 2018 je 
na úrovni roku 2017, informoval aj o tom, že priority navrhnuté jednotlivými poslancami sú 
zapracované v rozpočte, ale nie sú v sume pre dotácie. 

Vedúci oddelenia soc. vecí M. Ležovič konštatoval, že rozpočet zohľadnil všetky požiadavky 
odd. soc. vecí, nemá k nemu výhrady. Obaja vedúci oddelení pripomenuli, že rozpočet nezohľadňuje 
finančné nároky podľa novely zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne predmetom rokovania 
NR SR. Spokojnosť s návrhom rozpočtu na rok 2018 pre Seniorcentrum Staré Mesto vyjadril 
aj riaditeľ PhDr. Matej Alex. 
Uznesenie č. 45 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
v Návrhu rozpočtu m.č. Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020, v Podprograme 1.2 Regionálny 
rozvoj (textová časť str. 18) zvýšiť sumu účelovo viazanú na podporu projektov v sociálnej oblasti 
z navrhovanej sumy 9 OOO eur na sumu 11 OOO eur. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 2 -Návrh zriaďovacej listiny pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa Záhrebská 9 
Návrh predložil vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič. Informoval poslancov o snahe čo 
najrýchlejšie spustiť prevádzku zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

v zrekonštruovaných pri~storoch na Záhrebskej 9, s cun suv1s1 príprava všetkých dokladov 
potrebných pre zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. 
Uznesenie č. 46 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
predložiť Návrh Zriaďovacej listiny pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
Záhrebská 9 na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 
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K bodu 3 -Návrh Zásad o poskytovaní soc. služby v dennom centre 
Návrh zásad predložil vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič. Cieľom navrhovaných 

zásad je zosúladiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre so znením zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a poskytovať kvalitnú a efektívnu podpornú 
sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Poslancov 
informoval, že v súčasnosti využívajú denné centrá na území m.č. najmä obyvatelia iných mestských 
častí ( 62 % z celkového počtu členov DC, oproti 3 8 % Staromešťanov z celkového počtu členov DC). 
Navrhovanými zásadami sa stanovujú pravidlá fungovania denného centra. 

Poslanci diskutovali o využívaní denných centier, v rámci ktorých fungujú rôzne kluby 
a o záujme o sociálnu službu na území mestskej časti zo strany Staromešťanov, aj z pohľadu 
obyvateľov iných mestských častí, ktorí sa v súčasnosti zúčastňujú aktivít v denných centrách. 
Uznesenie č. 47 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

predložiť Návrh Zásad o poskytovaní soc. služby v dennom centre, ktorého zriaďovateľom je mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 3 Proti: 1 Zdržali sa: O 

K bodu 4 - Návrh Zásad o poskytovaní Karty staromestského seniora 
Návrh zásad predložil vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič. Podľa nového 

organizačného poriadku miestneho úradu prešli kompetencie v agende Kaiiy Staromešťana 

z Kai1celárie prednostu na odd. sociálnych vecí, ktoré bolo poverené oživiť používanie kaiiy, 
zatraktívniťjej možnosti využitia, sprístupniť väčšiemu počtu staromestských seniorov. Sociálne 
oddelenie chce informácie o nových paiineroch karty pravidelne zverejňovať a aktualizovať. 
Uznesenie č. 48 /2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
predložiť Návrh Zásad o poskytovaní Kaiiy staromestského semora na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu S - Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí 
Vedúci oddelenia sociálnych vecí informoval členov komisie o spôsobe vyriešenia podnetu daného 
zástupkyňou starostu mestskej časti. 

K bodu 6- Rôzne 
Poslankyňa M. Uličná informovala poslancov o zámere poslanca V. Palka podať 

na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva pozmeňujúci návrh týkajúci sa Zásad o poskytovaní 
príspevku pri narodení dieťaťa tak, aby si oprávnená osoba mala možnosť vybrať spôsob poskytnutia 
a vyplatenia príspevku a aby sa nevyžadovalo potvrdenie o dobe dožitia 28 dní veku dieťaťa. 

Riadite!' Seniorcentra SM M. Alex informoval o využívaní sociálnej služby poskytovanej 
v dennom stacionári. Konštatoval, že Seniorcentrum SM spÍňa zákonom stanovené kritéria 
pre poskytovanie takej služby. 

Bratislava, 11.12.2017 

Zapísala: Bibiána Guldanová 

1fdw ~J 
MUDr. Viera Satinská 
predsedníčka komisie 
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