
Zápisnica č. 8/2019 
z 8. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 09.12.2019 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka komisie 
MUDr. Halka Ležov ičová, členka komisie 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
Mgr. Dušan Martinček , člen komisie 
Mgr. Sergej Kára, člen komisie 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
Miroslava Krajčová, vedúca referátu ekonomiky zmluvných vzťahov 
Ing. Lucia Lanáková, oddelenie stratégie a projektového riadenia 

Ospravedlnení: 
Mgr. Martina Uličná , zástupkyňa starostky, členka komisie 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky 

Program: 

1. Prejednanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto . 

2. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2020 v sociálnej oblasti. 
3. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci - príspevok v čase náhlej núdze ( pani 

Valéria Šimončičová s manželom ). 
4. Správa o činnosti sociálneho oddelenia. 
5. Rôzne. 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská privítala všetkých prítomných. Navrhla 
prerokovať termíny zasadnutí Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade s termínmi zasadnutí Miestnej rady 
a Miestneho zastupiteľstva ako bod O programu. Návrh termínov: 27.1.2020, 9.3.2020, 20.4.2020, 
18.5.2020, 22.6.2020, 21.9.2020, 26.10.2020,7. 12.2020 vždy so začiatkom o 16,30 hod. 

K bodu O - Prejednanie návrhu termínov zasadnutí Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo 
a rodinu Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č.44/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
prijíma 
navrhnuté termíny zasadnutí Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rod inu Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 1 - Prejednanie návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

So zmenami vo VZN oboznámila prítomných Ing. Lucia Lanáková z oddelenia stratégie a projektového 
riadenia. Členovia komisie debatovali a kládli otázky Ing. Lanákovej. Diskusia viedla MUDr. Satinská 
a členovia hlasovali, kto je za to, aby bolo takto predložené VZN. 

Uznesenie č.45/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
neodporúča 

prijať predkladané VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto 
Prítomní: 6 Za: 1 Proti: 2 Zdržali sa: 3 
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K bodu 2 - Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2020 v sociálnej oblasti 

O návrhu rozpočtu v sociálnej oblasti informovali za oddelenie ekonomiky p. Krajčová Miroslava, 
o podprograme 8.2, 8.3 a 8.4. PhDr. Langová a o podprograme 8.1 . PhDr. Alex. Mgr. Hitková a MUDr. 
Satinská upozornili na vysoký podiel vynaložených prostriedkov na Zariadenie pre seniorov na 
Podjavorinskej 6 a navrhli zvážiť zmenu zriaďovateľa. PhDr. Alex vyč ís l il náklady vynaložené mestskou 
časťou na Seniorcentrum SM a osobitne na zariadenie pre seniorov ( dotácie štátu, príspevok 
prijímateľa a príspevok z rozpočtu). 
Mgr. Kára upozornil, že vo výdavkoch za sociálnu oblasť sa vyskytujú výdavky ( 25 414 eur ), ktoré by 
mali byť logicky zaradené pod oddelenie prevádzky. Mgr. Kára navrhuje, aby sanácia havarijného stavu 
nájomného bytového domu na Karpatskej 1 O bola priorita rozpočtu. 

Uznesenie č.46/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č . Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
prijať predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 v sociálnej oblasti . 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 3 - Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci - príspevok v čase náhlej núdze 
( pani Valéria Šimončičová s manželom ). 

PhDr. Langová oboznámila prítomných s obsahom žiadosti , ktorá sa týka poskytnutia sociálnej pomoci 
- príspevok v čase náhlej núdze na zabezpečenie základných životných potrieb. Bližšie informácie 
poskytla vedúca oddelenia sociálnych vecí. V zmysle Čl. V Zásad o poskytovaní peňažnej pomoci 
v čase núdze peňažný príspevok v čase náhlej núdze 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 č .47/2019 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci pani Valérii Šimončičovej s manželom poskytnutrm príspevku v čase 
náhlej núdze vo výške 100 eur vyplatených v hotovosti . 
Prítomní: 5 Za: 4 Proti: 1 Zdržali sa: O 

K bodu 4 - Správa o činnosti sociálneho oddelenia 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí PhDr. Janka Langová informovala prítomných o obsadenosti 
oddelenia, o činnosti oddelenia a účasti na Giving Tuesday a o príprave na akciu: vianočné posedenie 
pre osamelých občanov mestskej časti . Uviedla informácie o činnosti Denného centra na Heydukovej 
a činnosti klubov, zariadení starostlivosti o deti a poskytla štatistiky. Upovedomila prítomných 
o spolupráci z OZ Vagus, OZ Stopa a o signalizáciách o chorom človeku bez domova, ktoré posiela 
Depaul Slovensko. Informovala tiež, že pani Hedviga Novotná ( uznesenie č. 43/2019) zdokladovala 
úhradu nedoplatku ( poskytnutý príspevok v čase náhlej núdze ). V diskusii bola otvorená téma ľudí 
bez domova. Bolo dohodnuté, že v termíne do 20.12.2019 prebehne stretnutie Mgr. Káru a PhDr. 
Langovej za účelom inštrukcií zvládnutia obdobia zimy a k tejto téme. 

K bodu 4 - Rôzne 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská navrhla do bodu rôzne zaradiť upozornenie 
Mgr.art. Kleinert na havarijný stav budovy v správe MČ Staré Mesto na Karpatskej 1 O, kde sídli OZ Proti 
prúdu. Členovia komisie diskutoval i, Mgr. Kára poskytol aj fotografie objektu. 

Uznesenie č.48/20 1 9 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o predloženie časového plánu 
sanácie havarijného stavu objektu na Karpatskej 1 O. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 
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Mgr.art. Kleinert otvorila tiež diskusiu na tému možností poskytnutia bytov pre občianske združen ia, 
konkrétne pre OZ Vagus v rámci pilotného projektu. 

Uznesenie č.49/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotnfctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto preveriť možnosť prípravy návrhu na 
nájom vybraného bytu vo vlastníctve Mč Bratislava-Staré Mesto ako prípad hodný osobitného zretel'a 
pre OZ Vagus za účelom získania bývania pre človeka bez domova. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 27.01 .2020 o 16,30 hod. 

Zapísala: PhDr. Janka Langová 
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Ílúw ~0 
MUDr. Viera Satinská 
predsedníčka komisie 


