
Zápisnica č. 1/2020 
z 1. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 09.03.2020 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka komisie 
MUDr. Halka Ležovičová , členka komisie 
Mgr. Martina Uličná , zástupkyňa starostky, členka komisie 
Mgr. Dušan Martinček , člen komisie 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
Ing. Matej Vagač, poslanec MZ 
Ing. Dáša Turbová, vedúca odd. stratégie a projektového riadenia 
Ing. Martina Hrnčiarová , vedúca oddelenia majetkového 
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Ospravedlnení: 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka komisie 
Mgr. Sergej Kára, člen komisie 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky 

Program: 

1. Stanovisko prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Uzneseniu 
Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č . 48/2019 a 49/2019. 

2. Oboznámenie s výzvou a podpornými dokumentami, ktorá bude vyhlásená v rámci VZN MČ 
BA-Staré Mesto č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci - príspevok v čase náhlej núdze (pani Ing. 
Beáta lvánková a pani Dagmar Mikuličová). 

4. Predstavenie projektu Ing. Mateja Vagača - Komunitná záhrada Babie leto. 
5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí za rok 2019. 
6. Rôzne. 

Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto MUDr. Viera Satinská privítala všetkých prítomných. 

K bodu 1 - Stanovisko prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k Uzneseniu Komisie pre sociálne veci, zdravotnictvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 48/2019 a 49/2019. 

Ing. Hrnčiarová oboznámila so stanoviskom k Uzneseniu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo 
a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 48/2019 prítomných. 
Písomné stanovisko bude zaslané členom komisie. Mgr. Uličná v diskusii navrhla, aby vzhľadom 
k finančnej náročnosti mestská časť uvažovala o ponúknutí priestorov na Karpatskej 1 O hlavnému 
mestu za účelom rekonštrukcie príp. výstavby nájomných bytov. 
MUDr. Ležovičová nesúhlasí s presunom OZ Proti prúdu na Smrečiansku ulicu. MUDr. Satinská uviedla 
požiadavku, aby o eventuálnej ponuke iných priestorov diskutovala mestská časť aj s nájomcami ako 
partnermi. Ing. Hrnčiarová upozornila na vysokú finančnú náročnosť rekonštrukcií na Karpatskej 1 O a na 
Smrečianskej 5, z tohto dôvodu je problematické riešiť náhradné priestory pre OZ Proti prúdu. Mgr. 
Uličná navrhuje odpredaj priestorov - nevyužiteľného nehnuteľného majetku. 
Stanovisko k uzneseniu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastup iteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 49/2019 bolo zaslané mailom. Nakoľko niektorí členovia 
komisie uviedli, že nebol mail doručený, bude zaslané opätovne spolu so zápisnicou. 

K bodu 2 - Oboznámenie s výzvou a podpornými dokumentami, ktorá bude vyhlásená v rámci 
VZN MČ BA-Staré Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Dokumenty boli zaslané členom komisie mailom dňa 21 .01 .2020. Ing. Turbová oboznámila prítomných 
so zmenami VZN - zjednodušenie administratívy. Výzva na malé dotácie bude zverejnená po 
17.3.2020. V návrhu rozpočtu je na malé dotácie v rámci sociálnych vecí suma 5 500 eur. Členovia 
komisie debatovali o poskytovaní dotácií. Diskusia vied la MUDr. Satinská. 
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K bodu 3 - Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci - príspevok v čase náhlej núdze ( pani 
Ing. Beáta lvánková a pani Dagmar Mikuličová ) 

PhDr. Langová oboznámila prítomných s obsahom žiadostí, ktoré sa týkakú 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. Vzhľadom na skutočnosť, že príspevok vo výške 200 eur, ktorý bol v r. 2019 
poskytnutý p. Mikuličovej, nebol použitý na stanovený účel, členovia komisie zamietli poskytnutie 
príspevku. 

Uznesenie č.1 /2020 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci pani Ing. Beáte lvánkovej poskytnutím príspevku v čase náhlej núdze 
vo výške 2 násobku životného minima, t.j. 420,40 eur vyplatených v hotovosti na pokrytie nákladov 
spojených s kúpou a montážou nového okna. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Uznesenie č.2/2020 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
nesúhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci - príspevku v čase náhlej núdze pani Dagmar Mikuličovej. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 4 - Predstavenie projektu Ing. Mateja Vagača - Komunitná záhrada Babie leto 

Ing. Vagač oboznámil prítomných s návrhom projektom. Členovia komisie diskutovali o predloženom 
návrhu. 

K bodu 5 - Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí za rok 2019 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí PhDr. Janka Langová poskytla kompletnú súhrnnú správu o činnosti 
oddelenia za rok 2019 vrátane požadovaných štatistických údajov. Správa za rok 2019 bude zaslaná aj 
mailom. Vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením Covid 19 neinformovala prítomných 
zatiaľ o pripravovaných akciách a plánoch na 1. polrok 2020. 

K bodu 6 - Rôzne 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská navrhla za podpredsedníčku Komisie pre 
sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Mgr. Uličnú . Prítomní tento návrh schválili jednomyseľne. 
Vedúca požiadala členov komisie o vyjadrenie k preventívnemu opatreniu, ktoré doposiaľ nebolo 
schválené - zavrieť sociálnu výdajňu min. na dobu 1 týždňa . 

Uznesenie č.3/2020 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
zavrieť sociálnu výdajňu minimálne na dobu jedného týždňa v rámci preventívnych opatrení. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 20.04.2020 o 16,30 hod. 

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


