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Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007 . 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na ustanovujúcom zasadnutí 
dňa 19.12.2006 svojím uznesením č. 1/2006 – U písm. E. bod 2. zvolilo  za uvoľneného 
poslanca – povereného člena miestnej rady RNDr. Petra Smreka pre sociálnu oblasť 
a školstvo.   
Poverený člen miestnej rady riešil v sociálnej oblasti v prvom polroku 2007 na základe 
rozhodnutia  starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o splnomocnení podpisovať 
písomnosti a rozhodnutia za starostu mestskej časti najmä: 
a)   rozhodnutia o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze, 
b)   rozhodnutia o zamietnutí jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze, 
c)   rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti občana, 
d)  rozhodnutia o úhrade za poskytovanú službu v domácnosti občana,  
e)   rozhodnutia o skončení opatrovateľskej služby v domácnosti občana, 
f)   rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby, 
g)  rozhodnutia o úhrade za poskytovanú službu v zariadeniach opatrovateľskej služby, 
h)  rozhodnutia  o skončení  poskytovania opatrovateľskej služby v zariadeniach 
opatrovateľskej služby, 
i) oznámenie o osobe opatrovateľky pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v rámci 

terénnej opatrovateľskej služby,                 
to všetko v súlade s VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.  10/2004 zo 14.12.2004 
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a v zmysle VZN č.  9/2005 z 13.12.2005 
o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase  náhlej núdze a  na základe podkladov 
sociálneho oddelenia miestneho úradu. 
V jarných mesiacoch 2007 sa podieľal na príprave rozpočtu mestskej časti pre oblasť 
sociálnu, školstva a kultúry na rok 2007, vypracoval Správu o realizácii sociálnej politiky 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006 do aprílového zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. 
Riešil tiež niektoré konkrétne prípady osamelých matiek v súvislosti s ich ubytovaním 
v domove osamelých rodičov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
V oblasti opatrovateľskej služby konzultoval opakovane možnosti spolupráce mestskej časti 
s viacerými mimovládnymi organizáciami (Betánia, BKCH, OZ. Sv.Jakub). 
Pre seniorov združujúcich sa v kluboch dôchodcov mestskej časti pripravil a zorganizoval 
výmenný zájazd seniorov do Prahy. Naši seniori boli v Prahe v dňoch 11.-13.6.2007, 
pražským seniorom z mestskej časti Praha 1 pripravil a zorganizoval program v Bratislave na 
dni 19.-21.9.2007. 
V prvom polroku 2007 tiež koordinoval presun zriaďovateľskej pôsobnosti resocializačného 
strediska RETEST z mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do pôsobnosti  hlavného mesta 
SR Bratislava, čo bolo úspešne dovŕšené k 1.8.2007 príslušnými uzneseniami miestneho 
a mestského zastupiteľstva a spoluprácou príslušných zložiek miestneho úradu a magistrátu. 
Na základe opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o finančnej kontrole 
a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení poverený člen miestnej rady vykonával počas 
celého roka 2007 predbežnú finančnú kontrolu pri výdavkoch zo schváleného rozpočtu na 
jednorazové finančné výpomoci občanom v čase náhlej núdze , na stravovanie dôchodcov, na 
pochovávanie zomrelých na trovy obce, na nákup potravín a ďalších potrieb pre zariadenia 
sociálnych služieb a ďalšie. Z poverenia starostu zastupoval starostu pri niektorých 
spoločenských podujatiach pre seniorov ako sú napr. blahoželania jubilantom. 
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Od júla 2007 do októbra 2007 zabezpečoval vypracovanie analýzy potrieb sociálnych služieb 
pre seniorov mestskej časti: výsledkom je Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb a s 
nimi súvisiacich služieb pre seniorov pre mestskú časť Bratislava - Staré Mesto, ktorý pre 
našu mestskú časť vypracovala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. Tento dokument 
dostali členovia sociálnej komisie a vedenie miestneho úradu a bude slúžiť ako jeden 
z podkladov pre vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti. 
V súčasnosti sa zabezpečuje vypracovanie analýzy potrieb sociálnych služieb pre ostatné 
cieľové skupiny (okrem seniorov) mestskej časti. 
Poverený člen miestnej rady v oblasti školstva zabezpečoval a koordinoval prípravu návrhu 
na delegovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení mestskej časti v januári 2007, 
začiatkom roku sa tiež podieľal na príprave rozpočtu v oblasti školstva pre rok 2007 a tiež na 
zabezpečení riešenia  niektorých havarijných situácií v školách. Pravidelne sa zúčastňuje na 
stretnutiach tzv. aktívoch riaditeľov základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti s cieľom výmeny informácií a mapovania problémov jednotlivých 
škôl, podieľal sa tiež na príprave informačnej správy pre miestne zastupiteľstvo o sieti škôl 
a školských zariadení za šk.r.2006/2007 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 
V auguste a septembri 2007 vypracoval Návrh koncepcie optimalizácie rozmiestnenia 
školských zariadení a zariadení sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na 
základe posúdenia trendov demografického vývoja: vypracovaný návrh prerokovala Komisia 
sociálna, zdravotná a rodiny a s pripomienkami ho odporúčala miestnemu zastupiteľstvu, 
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúčala tento dokument stiahnuť a dopracovať. 
Tento dokument bol po predložení na zasadnutie októbrového miestneho zastupiteľstva 
stiahnutý z rokovania. V súčasnosti je prepracovaný dokument týkajúci sa optimalizácie 
materských škôl a ich využitia v mestskej časti pred dokončením a bude pripravený na 
prerokovanie v príslušných komisiách a v miestnom zastupiteľstve v januári a februári 2008.  
Poverený člen miestnej rady sa od septembra 2007 podieľal tiež na príprave návrhu rozpočtu 
mestskej časti na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 a 2010 v oblasti školstva a v oblasti 
sociálnych vecí.  
Poverený člen miestnej rady tiež pôsobil v poradných komisiách starostu od začiatku roka 
2007 a to na základe rozhodnutí starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 4.a 5. 
januára 2007 o zriadení poradného orgánu starostu pre posudzovanie žiadostí o užívanie 
verejných priestranstiev na verejné kultúrne alebo športové podujatia, kultúrno-propagačné 
a prezentačné podujatia a umiestnenia reklamného a propagačného zariadenia, o zriadení  
poradného orgánu starostu pre posudzovanie oznámení o splnení podmienok pre nočný čas 
predaja v obchode a prevádzky služieb a o zriadení poradného orgánu starostu pre 
povoľovanie vjazdu do pešej zóny. Tieto tri komisie sa schádzali najmä v prvom polroku 
2007 prakticky každý týždeň, menej pravidelne v treťom štvrťroku 2007 a riešili problémy 
podľa doručených žiadostí a v súlade s platnými VZN najmä v pešej zóne na prípravu 
rozhodnutí starostu v uvedených oblastiach, vrátane povoľovania exteriérových sedení 
reštaurácií. V nadväznosti na činnosť a skúseností z týchto komisií poverený člen miestnej 
rady koordinoval prípravu návrhov VZN pre miestne zastupiteľstvo: návrh novely VZN 
o pešej zóne (schválené 27.3.2007), návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja (schválené 
27.3.2007), návrh noviel VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach a o trhových poriadkoch pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy 
a ambulantný predaj (schválené 27.3.2007). Tiež koordinoval prípravu  návrhu VZN 
o voľných pouličných aktivitách (schválené 24.4.2007), a VZN, ktorým sa zakazuje požívanie 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava -
 Staré Mesto (schválené 16.10.2007).  
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Poverený člen miestnej rady počas roka tiež počas roka zabezpečoval riešenie problémov 
vyplývajúcich z podnetov občanov, ktorí napísali alebo prišli priamo na miestny úrad, príp. 
vysvetlili problém telefonicky: boli to  podnety na riešenie dopravných problémov, 
problémov vo verejnom poriadku a čistote  a v  oblasti sociálnej išlo najmä o poradenstvo 
o možnostiach opatrovateľskej služby, domova dôchodcov, a domova osamelých rodičov. 
Podobné podnety získaval poverený člen miestnej rady tiež pri osobných návštevách klubov 
dôchodcov a na návštevách jednotlivých škôl zase podnety a poznatky o problémoch 
v jednotlivých školách. 
 


