
Zápisnica č. 3/2020 
z 3 zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 18.05.2020 formou videokonferencie 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka komisie 
Mgr. Martina Uličná, zástupkyňa starostky, členka komisie 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka komisie 
Mgr. Sergej Kára, člen komisie 
Mgr. Dušan Martinčok, člen komisie 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
Mgr. Matej Števove, poverený riadením kancelárie starostky 

Ospravedlnení: 
MUDr. Halka Ležovičová, členka komisie 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky 

Program: 

1. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

2. Informácia o otvorení Zariadenia opatrovateľskej služby Dobšinského. 
3. Informácia o zmene rozpočtu. 
4. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017-2023 s výhľadom do roku 2040. 
5. Rôzne. 

Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto MUDr. Viera Satinská privítala všetkých pripojených v aplikácii MS Teams. 

K bodu 1 - Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... ./2020 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Členovia komisie boli oboznámení s návrhom VZN, ktoré im bolo zaslané spolu s pozvánkou. 
Podrobnejšie informácie k návrhu VZN poskytla Mgr. Uličná. Mgr. Art. Kleinert v diskusii k uvedenému 
uviedla, že je za úplné oslobodenie od dane, má však problém s oslobodením od dane pre diplomatické 
misie sídliace na území MČ. Zatiaľ nevie, či dá na zasadnutí MZ pozmeňovací návrh. Mgr. Hitková 
uviedla, že má problém s hlasovaním za návrh ako celok a že by bolo vhodnejšie, aby sa hlasovalo ako 
o 3 samostatných návrhoch, pričom by prvú časť návrhu podporila. Mgr. Uličná uviedla, že je možné 
návrh VZN rozdeliť na viac častí a teda viac hlasovaní. Na argument Mgr. Kleinert, že sme jedna 
z najbohatšlch mestských častí reagovala Mgr. Uličná s poznámkou, že mestská časť ale na rozd iel od 
ostatných MČ poskytuje viac ako 19 % celkového rozpočtu na sociálnu oblasť. 

K bodu 2 - Informácia o otvorení Zariadenia opatrovatel'skej služby Dobšinského 

Informáciu predniesol PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto, ktorý uviedol, že informácie 
sú sprostredkované od miestneho úradu. Kolaudácia objektu by mala prebehnúť dňa 1.6.2020, t.č. sa 
finišuje s úpravami, ktoré smerujú ku kladnej kolaudácii. Následne môže začať riešiť vybavenie objektu 
potrebným zariadením a registráciu na VÚC. Financovanie by malo byť z rezervy - vonkajšie zdroje 
(príspevok predsedu vlády z predchádzajúceho obdobia). Mgr. Martinček sa v diskusii pýtal na projekt 
denného stacionára na Záhrebskej. PhDr. Alex informoval o myšlienke medzigeneračného centra, ktoré 
ale nie je t.č. v štádiu realizácie a tiež o tom, že zo strany seniorov nie je veľký záujem o poskytovanie 
služby v dennom stacionári. Túto informáciu podložila PhDr. Langová komparatívnym štatistickým 
údajom z posudkovej činnosti: v roku 2019 bola podaných 8 žiadostí o posúdenie odkázanosti na denný 
stacionár a 213 na zariadenie pre seniorov. 

K bodu 3 - Informácia o zmene rozpočtu 

Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, zd ravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto MUDr. Satinská poskytla informáciu o zmene rozpočtu na základe podkladov od 
vedúcej oddelenia finančného Ing. Krajčíkovej štrbavej. Do májového zastupiteľstva, miestnej rady sa 
predkladá materiál s názvom „Návrh rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti 
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so situáciou COVID - 19 a pripravovaná zmena rozpočtu" , teda nie zmena rozpočtu . Tento návrh je bez 
dopadu na sociálnu oblasť. Zmena sa týka oblastí: P1. Podpora verejnej správy 30.000,- Eur, P3. 
Cestná doprava: 29.000,- Eur, P4. Životné prostredie: 121 .500,- Eur, P.5 Bývanie a občianska 
vybavenosť 45.000,- Eur. Mgr. Uličná uviedla, že sa ešte stále identifikujú výpadky príjmov MČ a že sa 
v budúcnosti môže stať, že sa siahne aj na rozpočet Seniorcentra Staré Mesto a sociálnu oblasť. 

K bodu 4 - Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 - 2023 s výhľadom do roku 2040 

Informácia o plnení PHSR bola zaslaná členom komisie mailom dňa 12.05.2020. Členovia komisie 
nemali doplňujúce otázky k PHSR. 

K bodu 5 - Rôzne 

Do bodu rôzne zaradila predsedníčka komisie MUDr. Satinská svoj návrh na zmenu na pozícii 
predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastu piteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Na túto pozíciu navrhla Mgr. Uličnú . Všetci prítomní vyjadri li jednoznačný súhlas 
so zmenou predsedníčky komisie. 
Mgr. Martinček žiadal viac informácii o pasportizácii vnútroblokov ( z PHSR ) a bolo mu poradené obrátiť 
sa na oddelenie životného prostredia ( vedúca RNDr. Calpašová Anna ). 
Viacerí členovia komisie sa priklonili k návrhu predsedníčky komisie zosúladiť termíny konania komisií , 
ktoré sa často prekrývajú. Mgr. števove uviedol, že navrhne stretnutie predsedov všetkých komisií MZ 
s účasťou Ing. Schmidtovej za účelom zosúladenia termínov. 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 22.06.2020 o 16,30 

Zapísala: PhDr. Janka Langová 
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MUDr. Viera Satinská 
predsedn íčka komisie 


