
Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 17 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov vydáva 
tento: 

Dodatok č. 1 k Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Čl. 1 

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydaný rozhodnutím č. 
4/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 13. februára 2017 sa mení a dopf ňa takto: 

1. Čl. 4 ods. 8) znie: 
„Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje 

poradenstvo v sociálnej problematike obyvateľov a rod iny, 
poskytovanie finančného príspevku mnohodetným rodinám, 
terénnu sociálnu prácu, 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany (ďalej len „SPO") a sociálnej kurately vyplývajúce 
z prenesených kompetencií štatútom, 
odborné sociálne poradenstvo v rámci SPO a sociálnej kurately, 
poskytnutie príspevku na dopravu do zariadenia podľa platných právnych predpisov 
a príspevku na tvorbu úspor podľa platných právnych predpisov, 
poradenské a informačné služby fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom 
alebo osvojiteľom , 

poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom SPO pri zisťovan í rodinných pomerov, 
bytových pomerov, sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania 
opatrení SPO, 
evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia SPO, 
príjem prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu (zákon o prídavku na dieťa), 
funkciu opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na 
právne úkony alebo ktorej súd rozhodnutím obmedzil spôsobilosť na právne úkony, 
funkciu kolízneho opatrovníka a funkciu osobitného príjemcu, funkciu opatrovníka 
podľa osobitného predpisu, na základe rozhodnutia súdu, 
poskytovanie súčinnosti súdu pri vykonávaní dohľadu , ktorý súd určil na výchovu 
maloletého dieťaťa , 
sociálnu starostlivosť o rodiny s deťmi, 
ochranu detí - starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou výchovou, 
organizovanie voľno-časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov v mestskej časti, 
spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými 
v sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti, 
vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona 
č. 448/2008 Z.z., 
prípravu rozhodnutí pri odkázanosti, zániku odkázanosti a zmene stupňa odkázanosti 
na sociálnu službu, 
vedenie evidencie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a evidencie 
prijímateľov sociálnych služieb, 
vykonáva šetrenie v rodinách na základe žiadostí o parkovaciu kartu odkázaného na 
poskytovanie starostlivosti, 
vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu službu, 
spracúvanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb, 
poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi, 
evidenciu občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc a poradenstvo, 
stravovanie dôchodcov, agendu príspevkov na stravovanie dôchodcov a evidenciu 
stravníkov, 
agendu pochovávania zomrelých občanov na trovy mestskej časti , 
agendu súvisiacu s poskytovaním dotácie pre deti v hmotnej núdzi , 



koordináciu denných centier, 
starostlivosť o nesvojprávnych občanov, 

sociálnu, výchovnú a poradenskú činnosť o osoby vyžadujúce osobitnú starostl ivosť 

a ťažko prispôsobivých, 
poskytovanie sociálnej služby formou monitorovania a signalizácie - Domáce tiesňové 

volanie, 
prešetrenie pomerov u žiadateľov o jednorazovú dávku, 
pomoc pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov mestskej časti , 

mapovanie aktuálnej siete a evidenciu databázy mimovládnych neziskových organizácií 

poskytujúcich sociálne, zdravotné a charitatívne služby obyvateľom mestskej časti, 

agendu dotácii poskytovaných z rozpočtu mestskej časti pre subjekty poskytujúce 

podporné služby v sociálno-zdravotnej a humanitárnej oblasti, 
vypracúvanie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti, 

zabezpečenie činnosti Poradne zdravia a Sociálnej, psycholog ickej a právnej poradne, 

poskytovanie dotácii na stravu a školské pomôcky podľa zákona č. 544/2010 Z.z., 

poskytovanie fi nančného prisp~vku na dopravu pre starobných dôchodcov, 
poskytovanie jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa; 

a) detské jasle zabezpečujú 
agendu súvisiacu s poskytovaním služieb v detských jasliach, 
denné opatrovanie detí vo veku od šesť mesiacov do troch rokov, 
oznámenie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do detských jasieľ a prípravu podkladov 

k uzatváraniu zmlúv o poskytovaní služby a úhrade za poskytovanú službu medzi 
rodičmi a mestskou časťou ; " . 

2. V Čl. 4 ods. 11 písm. b) na konci výpočtu činností sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a doplňa sa 

nasledovný text: 
„a pozemkov vo vlastníctve a v správe mestskej časti;". 

Č l. 2 
Účinnosť 

Tento dodatok k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

nadobúda účinnosť 1. mája 2017. 


