
Zápisnica č. 2/2018 
z 24. rokovania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu· 

Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava Staré Mesto zo dňa 5.3.2018 

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

Prítomní pozvaní: 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí 

Program: 
1. Návrh VZN o výške úhrad v zariade1ú starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
2. Návrh zásad o finančnom príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov 
3. Správa o čerpani fmančných príspevkov a peňažnej pomoci zo sociálneho oddelenia 

a o počte detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
4. Žiadosti o poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti - 3. časť 
5. Informácia o postupe realizácie výstavby ZOS Dobšinského/Palárikova 
6. Správa o činnosti sociálneho odd. 
7. Rôzne 

K bodu 1 - Návrh VZN o výške úhrad v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa 

Vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič prezentoval poslancom vopred zaslaný návrh VZN. 
Dôvodom na úpravu výšky úhrad v oboch zariadeniach mestskej časti sú ekonomicky oprávnené náklady 
na jedno dieťa v roku 2017, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku navýšili a prekročili sumu 415 eur. 
Pripomenul, že meslská časť svoje zariadenia dotuje sumou viac ako 92 OOO eur ročne. Po zvýšení úhrad 
budú staromestskí rodičia reálne platiť za službu 35 eur mesačne (s ohľadom na príspevok od státu 
v sume 280 eur a príspevok mestskej časti v sume 100 eur). 

Uznesenie č. 16/2018 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh VZN o výške úhrad v zariadení starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa. 
Prítomní: 4 Za:4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 2- Návrh zásad o finančnom príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov 
Členovia komisie diskutovali o zámere upraviť finančný príspevok na spoločné stravovanie 

dôchodcov už na minulom rokovaní komisie. K vopred doručenému písomnému návrhu zásad o zvýšení 
príspevku z hodnoty 0,75 eur na 1 euro za jeden obed nemali žiadne pripomienky. Poslanci požiadali 
vedúceho oddelenia sociálnych vecí, aby na najbližšie rokovanie komisie predložil aktuálny zoznam 
stravovacích zariadení, s aktuálnvmi cenami a zľavami za jeden obed. 

Uznesenie č.17/2018 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh zásad o fmančnom príspevku na spoločné stravovanie 
dôchodcov. 
Prítomní: 4 Za:4 Proti: O Zdržali sa: O 
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K bodu 3 - Správa o čerpaní finančných príspevkov a penaznej pomoci zo sociálneho 
oddelenia a o počte detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

Uznesenie č. 18/2018 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
a) berie na vedomie 
správu o čerpaní finančných prostriedkov a peňažnej pomoci zo sociálneho oddelenia a o počte detí 
v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017, 
b) vyslovuje uznanie a poďakovanie 
za pretransformovanie služby sociálny taxík na príspevok na dopravu, čim sa skvalitnila a najmä 
rozšírila dostupnosť poskytovanej služby obyvateľom mestskej časti. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 4 - Žiadosti o poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti - 3. časť 

Žiadosť Žiadateľ Názov 1/Účel dotácie 
zo dňa projektu 2/Cieľová skupina 

3/Počet členov/kl. m.č.BA-SM 

Štatutár 

6.2.2018 Domov pre Pomoc 1) nákup čistiacich a dezinfekčných 
Adrián každého sociálne prostriedkov pre potreby Strediska 
Gschweng Hradská 2C odkázaným osobnej hygieny, útulku a nocľahárne na 
PhDr. Ing. 821 07 občanom 2018 Hradskej 2C,D 
Vladimír Bratislava 2) ľudia bez domova 
Jonáš 3) kapacita všetkých pobyt. zariadení je 

195 lôžok+ str. os.hyg. /14 obč. v útulku 
a nocľahární s TP v SM+ cca 40 osôb 
v str.os.hvo. 

26.2.2018 Autistické Podpora 1) zvyšovaníe dobrého psychického 
Ing. centru ni arteterapie pre stavu detí a ml. ľu<lí s autizmom 
Kateňna Andreas n.o. deti a mladých 2) deti a mladí ľudia s poruchou 
Nakládalová Galandova 7 ľudí s autistického spektra, k!ieti Autistického 

811 06 autizmom centra Andreas n.o. 
Bratislava 3) cca 70 

30.1.2018 Združenie Aktivue 1) duchovué, spoločenské a kultúrne 
Darina kresťanských v klube vzdelávanie členov - stretnutia, 
Balážiková seniorov seniorov semináre, prednášky, inštruktáže, 

Slovenska zájazdy, púte, návštevy rôznych podujatí 
Bajkalská 25 2) členovia klubu 
82101 3) 25/17 zo SM 
Bratislava 

Uznesenie č. 19/2018 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

Požadova- Návrh 
ná dotácia KOSO na 

sumu 
dotácie 

4 OOO eur 1 OOO eur 

600 eur 600 eur 

500 eur 250 eur 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v roku 
2018 v sume 1 OOO eur žiadateľovi Domov pre každého, Hradská 2C, 821 07 Bratislava 
Prítomní:4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Uznesenie č. 20/2018 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v roku 
2018 v sume 600 eur žiadateľovi Autistické centrum Andreas, n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 
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Uznesenie č. 21/2018 
Komisia pre sociálne veci, zdravot!Úctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v roku 
2018 v sume 250 eur žiadateľovi Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bajkalská 25, 821 
01 Bratislava (p. Balážiková) 
Prítomní:4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu S - Informácia o postupe realizácie výstavby ZOS Dobšinského/Palárikova 
Predsedníčka komisie V. Satinská informovala, že sa stala členkou pracovnej skupiny 

k investičnej akcii „Vybudova!Úe Zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského", ktorá 
bola zriadená rozhodnutím starostu mestskej časti. 

Členovia komisie diskutovali o postupe realizácie výstavby uvedeného zariadenia 
a jednomyseľne upozorňujú vedenie mestskej časti, že vo vvdaní Staromestských novín 
č. 3/2018, v úvode a na str. 9 je opakovane nesprávne označenie budovaného zariadenia, ktoré je 
pomenované ako Domov opatrovateľskej služby. Členovia komisie žiadajú, aby označenie 
a názov budovaného zariadenia bol v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

K bodu 6 - Správa o činnosti sociálneho oddelenia 
Členovia komisie zobrali na vedomie postup oddelenia sociálnych vecí pri registrácii sociálnej 

služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytova!Úm starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa v zariadeniach na Hollého č. 9, Čajkovského č. 2 a Záhrebskej č. 9. 

Poslankyňa M. Uličná sa zaujímala o postup pri znovuuvederu Sociálnej výdajne do 
prevádzky - podnetom bola informácia starostu mestskej časti prednesená na stretnutí členov JDS. 
Poslancom poskytol informácie o Sociálnej výdajni vedúci oddelenia sociálnych vecí. Členovia 
komisie vítajú zámer opätovného sprevádzkovania Sociálnej výdajne pre obyvateľov mestskej časti. 

K bodu 7 - Rôzne 
Na záver rokovania komisie poslanci diskutovali o aktuálnej situácii v súvislosti s OZ Prešporkovo. 
Predsedníčka komisie informovala ostatných členov komisie o uskutočnených prehliadkach 
niektorých bytových priestorov vo vlastructve mestskej časti. 

Najbližšie rokovanie KOSO je 9. apnla 2018 o 17.00 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová 

~~J 
MUDR. Viera Satinská 
predsedníčka komisie 
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