
Zápisnica č. 4/2020 
zo 4. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 22.06.2020 

Prítomní: 
Mgr. Martina Uličná, predsedníčka komisie 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD„ členka komisie (cez MS TEAMS) 
MUDr. Halka Ležovičová , členka komisie 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
Mgr. Miroslava Hulíková, oddelenie sociálnych vecí 
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Ospravedlnení: 
MUDr. Viera Satinská, členka komisie 
Mgr. Sergej Kára, člen komisie 
Mgr. Dušan Martinčok, člen komisie 

Program: 

1. Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.„./2020 o bližších 
podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 

2. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci-sociálna výdajňa (p. Skokňová , p. 
Horváthová). 

3. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľskej 
služby na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave. 

4. Návrh schválenia zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom 
nebytového priestoru na Ventúrskej 2. 

5. Rôzne. 

Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastup iteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Mgr. Martina Uličná privítala všetkých prítomných. Návrh programu bol zaslaný 
spolu s pozvánkou. Členovia komisie odsúhlasili návrh programu. 

Prítomní: 4 Za:3 Proti: O Zdržali sa: 1 

K bodu 1 - Prejednanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... ./2020 o bližších 
podmienkach poskytovania finančných prispevkov na zabezpečenie opatrení socíálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 

Členovia komisie boli oboznámení s návrhom VZN, ktoré im bolo zaslané spolu s pozvánkou dňa 
15.06.2020. Podrobnejšie informácie k návrhu VZN poskytla PhDr. Langová a Mgr. Hulíková 
(spracovateľky návrhu). K návrhu VZN kládli členovia komisie doplňujúce otázky. 
Komisia odporúča návrh VZN na prejednanie na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za:3 Proti: O Zdržali sa: 1 

K bodu 2 - Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci-sociálna výdajňa ( p. Skokňová, 
p. Horváthová) 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí oboznámila prítomných s obsahom žiadostí, ktoré sa týkajú 
poskytnutia sociálnej pomoci - predlženie platnosti karty do Sociálnej výdajne. Pani Skokňová 
nedokladuje potvrdenie o prijme spolu posudzovanej osoby z dôvodu, že s manželom nežije 
v spoločnej domácnosti. Pani Horváthová nedokladuje potvrdenie o príjme spolu posudzovanej osoby 
z dôvodu, že s manželom síce žije v spoločnej domácnosti, ale nevedú spoločnú domácnosť a manžel 
sa finančne nepodieľa na zabezpečení základných životných potrieb manželky. K posúdeniu žiadostí 
kládli poslanci otázky vedúcej oddelenia sociálnych vecí. 

Uznesenie č.4/2020 

Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
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súhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci pani Skokňovej v sociálnej výdajni v súlade s Čl. IV, bod 1 b Zásad 
poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Uznesenie č.5/2020 
Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č . Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci pani Horváthovej v sociálnej výdajni v sú lade s Čl. IV, bod 1 b Zásad 
poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 3 - Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia 
opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského v Bratislave. 

Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Mgr. Uličná poskytla podrobnú informáciu o tom, že na vybavenie ZOS bola 
poskytnutá účelová dotácia 200 OOO eur. Zároveň bol podaný projekt na MPSVR SR za účelom získania 
finančných prostriedkov na vybavenie, niektoré polohovateľné postele budú prevezené z pôvodných 
ZOS. Plánovaný termín otvorenia ZOS 1.9.2020 je otázny z dôvodu časovej náročnosti verejného 
obstarávania. Členovia komisie diskutovali o poskytovaní sociálnych služieb v mestskej časti. Do 
diskusie sa zapájal tiež PhDr. Alex, uviedol podrobnejšie informácie v súvislosti s otvorením ZOS. 

K bodu 4 - Návrh schválenia zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže 
na nájom nebytového priestoru na Ventúrskej 2. 

Vyššie uvedený návrh bol zaslaný členom komisie spolu s pozvánkou dňa 15.6.2020. K uvedenému 
bodu poskytla informácie Mgr. Art. Kleinert. Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, zdravotn íctvo 
a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mgr. Uličná uviedla, že nie je 
úplne stotožnená s týmto návrhom, je viac za komerčnejší prenájom priestorov. Členovia komisie berú 
návrh na vedomie. 

K bodu 5- Rôzne 

5.1 Do bodu rôzne zaradila predsedníčka komisie Mgr. Uličná mailové podanie pani Ing. Pichňovej 
zo dňa 16.06.2020. 

PhDr. Langová oboznámila prítomných s obsahom podania, ktoré sa týka poskytovania finančného 
príspevku na stravovanie dôchodcov. Predsedníčka komisie uviedla, že prizývanie na každé zasadnutie 
komisie je neopodstatnené, program zasadnutia komisie je zverejnený na web stránke a v prípade, že 
sa bude rokovať o téme stravovania dôchodcov, môže sa pani Ing. Pichňová zasadnutia komisie 
zúčastniť. Miestne zastupiteľstvo je verejné, môže sa ho zúčastňovať. Výška príspevku na stravovanie 
bola naposledy upravená 1. júla 2019. Z dôvodu koronakrízy a očakávaným výpadkom v rozpočte sa 
všetci prítomní členovia komisie dohodli , že t.č. nie je priestor na otváranie témy zvýšenia príspevku na 
stravovanie dôchodcov. Komisia odporúča zaslať pani Ing. Pichňovej požadované štatistické údaje. 
O uvedenom členovia komisie hlasovali : 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

5.2 Do bodu rôzne bolo zaradené aj posúdenie žiadosti o sociálnu pomoc - finančný príspevok 
v čase náhlej núdze ( p. D. Šipošová ) 

Mgr. Hulíková 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.6/2020 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
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s poskytnutím sociálnej pomoci pani Darine Šipošovej 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 pridelením nájomného bytu. 
Prítomni: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 21.09.2020 o 16,30 

Zapísala: PhDr. Janka Langová 
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/ Mgr. Martina Uličná 
.. / predsedníčka komisie 


