
Zápisnica č. 1/2019 
z 1. rokovania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu · 

Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava Staré Mesto zo dňa 15. 1. 2019 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka 
Mgr. Tomáš Dentico, člen 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka 
MUDr. Halka Ležovíčová - členka 
Mgr. Martina Uličná - zástupkyňa starostky, členka 

Prítomní pozvaní: 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky pre sociálne veci 
RNDr, Mária Ležovíč, PhD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seníorcentra 

Program: 
1. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (informácia, 

diskusia) 
2. Návrh na rozšírenie počtu členov K01nísie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu o členov -

neposlancov 
3. fuformácia vedúceho oddelenia sociálnych vecí o činnosti sociálneho oddelenia 
4. Rôzne 

Predsedníčka komisie MUDr. Viera Satinská privítala prítomných členov komisie, predstavila 
poslancom poradcu starostky pre sociálne veci Mgr. et Mgr. Mareka Machatu, vedúceho oddelenia 
sociálnych vecí RNDr. Mária Ležoviča, PhD„ MPH a riaditeľa Seniorcentra SM PhDr. Mateja Alexa. 

Vedúci oddelenia sociálnych vecí rozdal členom komisie vytlačené všeobecne záväzné nariadenia 
a zásady týkajúce sa poskytovania finančných príspevkov Staromešťanom, komunitný plán 
a informačný leták o sociálnej pomoci a sociálnych službách pre Staromešťanov. 

K bodu 1 - Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Členovia komisie sa po vzájomnej diskusii jednomyseľne dohodli, že o platnom komunitnom 

pláne sociálnych služieb budú diskutovať na určenom, budúcom rokovaní komisie, po oboznámení sa 
s dokumentom. V prípade potreby členovia komisie navrhnú aktualizáciu komunitného plánu. 

K bodu 2 -Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
o členov - neposlancov 

Členovia komisie jednomyseľne podporili návrh predsedníčky komisie p. V. Satinskej rozšíriť 
• počet členov sociálnej komisie o zástupcov odbornej verejnosti. Poslanci diskutovali o oblastiach, 

ktoré by členovia - neposlancí mali reprezentovať, o konkrétnom počte zástupcov odbornej verejnosti 
aj o spôsobe výberu ďalších členov (neposlancov) do sociálnej komisie komisie. 

Uznesenie č. 112019 
Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo a rodinu MsZ m. č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť rozšírenie počtu členov komisie pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu o zástupcov odbornej verejnosti 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržali sa: O 

Uznesenie č. 2/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m. č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu rozšírenie počtu členov komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo 
a rodinu o maximálne 3 zástupcov odbornej verejnosti 
Prítomní: 6 Za: 4 · Proti: O Zdržali sa: 2 
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K bodu 3 - Informácia vedúceho oddeleuia sociálnych vecí o činnosti sociálneho oddelenia 
Vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič predložil komisii žiadosť obyvateľky Starého Mesta 

p. Fialovej o príspevok v čase núdze. V diskusii sa členovia komisie zaujímali o situáciu p. Fialovej, 
o súvislosti a skutočnosti, v dôsledku ktorých bola žiadosť p. Fialovej predložená na rokovanie 
komisie. Poslanci tieto okolnosti zohľadnili a mimoriadne a výnimočne rozhodlioposkytoutí 
príspevku. 

Uznesenie č. 3/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotnictvo a rodinu MsZ m. č. Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

poskytnutie príspevku v čase núdze prep. Fialovú v sume 68,60 eur. 
Prítomní: 5 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: 1 

K bodu 4 - Rôzne 
Riaditeľ Seniorcentra SM M. Alex informoval členov komisie o zámere spracovať analýzu úhrad , 

otvoriť diskusiu a pripraviť novelu VZN č. 5/2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Zástupkyňa starostky p. M. Uličná odporúčala členom komisie navštíviť zariadenia poskytujúce sociálne 
služby, zriadené mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

Predsednička komisie p. V. Satinská požiadala o včasné doručovanie materiálov, ktoré majú byť 
predmetom rokovania sociálnej komisie a upriamila pozornosť poslancov na výstavbu zariadenia 
sociálnych služieb na Palárikovej/Dobšinského ul. 

Najbližšie rokovanie KOSO je v utorok, 12. 2. 2019 o 17. 00 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová 

MUDr. Viera Satinská 
predsednička komisie 
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