
Zápisnica č. 7/2019 
zo 7. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 28.10.2019 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka komisie 
MUDr. Halka Ležovičová, členka komisie 
Mgr. Martina Uličná, zástupkyňa starostky, členka komisie 
Mgr. Sergej Kára, navrhovaný člen komisie 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Ospravedlnení: 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
Mgr. Dušan Martinčok, navrhovaný člen komisie 
Ing. Marcel Klimek, poradca starostky 

Program: 

1. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

2. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci - príspevok v čase náhlej núdze ( pani 
Hedviga Novotná ). 

3. Správa o činnosti sociálneho oddelenia. 
4. Rôzne. 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská privítala všetkých prítomných. 

K bodu 1 - Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

So zmenami vo VZN oboznámila prítomných vedúca oddelenia sociálnych vecí. Predsedníčka sociálnej 
komisie MUDr. Viera Satinská sa pýtala na odborné stanovisko riaditeľa Seniorcentra SM PhDr. Mateja 
Alexa. Členovia komisie diskutovali o cenách a úhradách v zariadeniach podľa druhu sociálnej služby, 
o podmienkach poskytovania, dopade na prijímateľov sociálnych služieb - konkrétne sumy podľa 
stupňov odkázanosti. Na otázky odpovedali PhDr. Matej Alex a Mgr. Marek Machata. Poslankyňa Mgr. 
Martina Uličná navrhuje v ZpS úpravu ceny v prílohe č. 1 a prílohe č. 3 ako boli stanovené v roku 2012. 
Ďalej žiada vyčíslenie rozdielu v plánovaných príjmoch. Poslankyňa Mgr. Petra Hitková, PhD. žiada 
vyčísliť dotáciu MČ pre Seniorcentrum SM za rok 2019 a predpoklad - prognózu, ako žiada Mgr. Uličná 
Poslankyňa MUDr. Halka Ležovičová sa dotazovala na sumu za obed. 

Uznesenie č.42/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
navrhuje 
upraviť ceny v prílohe č. 1 a prílohe č. 3 predkladaného VZN na úroveň cien stanovených vo VZN 
č.3/2012 
Prítomní: 4 Za:3 Proti: O Zdržali sa: 1 

K bodu 2 - Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci - príspevok v čase náhlej núdze 
( pani Hedviga Novotná ). 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská oboznámila prítomných s obsahom žiadosti, 
ktorá sa týka poskytnutia sociálnej pomoci - príspevok v čase náhlej núdze na úhradu nedoplatku na 
plyn vo výške 112, 77 eur. V zmysle Čl. V Zásad o poskytovaní peňažnej pomoci v čase núdze peňažný 
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príspevok v čase náhlej núdze je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi v príslušnom kalendárnom 
roku len raz. V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto možno oprávnenej osobe podľa ods. 1 tohto článku 
poskytnúť peňažnú pomoc celkovo za kalendárny rok najviac do výšky 2- násobku životného minima. 
K posúdeniu žiadosti kládli poslanci otázky vedúcej oddelenia sociálnych vecí. 

Uznesenie č43/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci pani Hedvige Novotnej poskytnutím príspevku v čase náhlej núdze vo 
výške 120 eur s podmienkou vyplatenia celého nedoplatku a preukázania dokladu o úhrade. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 3 - Správa o činností sociálneho oddelenia 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí PhDr. Janka Langová informovala prítomných o obsadenosti 
oddelenia, o činnosti oddelenia a účasti na workshopoch, školeniach, akciách. Uviedla informácie o 
činnosti Denného centra na Heydukovej a činnosti klubov, poskytla štatistiky. Upovedomila prítomných 
o žiadosti pani Ing. Pichňovej (podľa zákona č. 211/2010 Z.z.) a predebatovala možnosti zmien 
v zásadách (stravovanie dôchodcov a preprava). 
Členovia komisie diskutovali o podnete pani Ing. Pichňovej a stotožnili sa s tým, že finančný príspevok 
na stravovanie dôchodcov poskytovaný v zmysle zásad je adekvátny a t.č. nie je dôvod meniť tieto 
zásady. 

K bodu 4 - Rôzne 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská oboznámila prítomných s obsahom Interného 
listu -plnenie uznesenia č. 41/2019 prijatého na rokovaní komisie dňa 10.09.2019. 
Podrobnejšie informácie o rozšírení a možnostiach ďalšieho rozšírenia objemu a variability tovaru v 
Sociálnej výdajni poskytla vedúca oddelenia sociálnych vecí. 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 9.12.2019 o 16,30 hod. 

Zapísala: PhDr. Janka Langova 
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MUDr. Viera Satinská 
predsedníčka komisie 


