
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MZ m. Č. Bratislava - Staré Mesto 

Zápisnica č. 11 
zo spoločného zasadania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinn 

a komisie pre vzdelávanie, mládež a šport zo dňa 7.12.2011 
(zápisnica za sociálnu komisiu) 

Prítomní: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová, MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Marta Mikulková, Ing. Katarína Olejárová, Mgr. Viera Jašková, 
Mária Fodorová, Ing. Petra Strejčková, 

Program: 
l) Otvorenie 
2) Navrhované všeobecne záväzné nariadenia 
3) Rozpočet na rok 2012 
4) Rôzne 
5) Zakončenie 

Začiatok rokovania o 16.30 hod. 

K hodu 1) Otvorenie 
Predseda M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič spolu s predsedom 
komisie pre vzdelávanie, mládež a šport l. Haverlíkom privítali prítomných na spoločnom rokovaní 
oboch komisií. 

• Konštatoval, že komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu je uznášaniaschopná. 

K bodu 2) Navrhované všeobecne záväzné nariadenia 
• Poslanci mali vopred k dispozícii písomný návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

VZN) o pešej zóne. 
Ing. Katarína Olejárová, vedúca referátu dopravy 

• Predložené VZN napr. mení dopravný režim na Laurinskej ulici v čase medzi 6 a 9 hodinou 
rannou, určuje povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií v pešej zóne, určuje umiestnenie 
exteriérových sedení na Michalskej, Ventúrskej, sedlárskej a Panskej ulici, ukladá povinnosť mať 
v exteriérovom sedení s pódiom bezbariérový prístup, ktorý nesmie zasahovať do jazdného pruhu, návrh 
VZN ďalej umožňuje umiestňovanie obslužných pultov s ovocím, zmrzlinou, kávou, nealko nápojmi na 
exteriérových sedeniach ... 

• Informovala prítomných poslancov aj o pripomienkach z rokovaní ostatných komisií. 
PoslankYlla H. Ležovičová 

• Konštatovala, že oblasť Hviezdoslavovho námestia a Primaciálneho námestia je niekedy 
preplnená cyklistami, čo často spôsobuje kolízie. 
Predseda M. Ležovič 

• Vyjadril nespokojnosť s tým, že poslanci nie sú prizývaní k tvorbe VZN. Návrhy VZN už dostanú 
k dispozícii len na vyjadrenie. 
Poslanci 

• V diskusii sa poslanci vyjadrovali aj k VZN o dodržiavaní čistoty a poriadkn na území mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto. 
Poslanec Čambal 

• Vyjadril nespokojnosť s tým, že sa prikazuje vlastníkom, správcom, alebo užívateľom 
nehnuteľností povinnosť očistiť chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam v prípade nedostatku schodnosti. 
Poslankyňa Ležovičová 

• Pripomenula, že už v minulosti navrhovala, aby sa občanom nedávali peniaze na ZilllilÚ údržbu, 
ale aby sa im priamo priniesol posypový materiál. Ľudia sa s čistením chodníkov trápili celý život, mohli 
by sme im pomôcť aspoň dovozom posypového materiálu. 
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Uznesenie 5812011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinn 

a) berie na vedomie návrh VZN o pešej zóne 
b) súhlasí s navrhovanými pripomienkami ostatných komisií miestneho zastupitel'stva 

k predloženému návrhu VZN o pešej zóne. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 59/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) berie na vedomie návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

b) navrhuje v § 4 ods. 5 doplniť a upraviť znenie na: " ... .30 Euro alebo jednorazovo 
l kg posypového materiálu ... ". 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3) Rozpočet na rok 2012 
Predseda M. Ležovič 

• Upozornil kolegov na časť C) bod 2 v uznesení k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
na rok 2012 - 2014, ktorý by mohol znamenať, že sa poslanci nedozvedia aké úpravy sa v rozpočte robia. 
Poslanec Čambal 

• Nechcú umožniť odčerpávanie finančných prostriedkov zjednej oblasti a aby sa pridávali do inej. 
V. Jašková, poverená riadením Seniorcentra 

• Informovala poslancov o novele zákona o sociálnych službách, podl'a ktorej sa plnoletý klient 
bude spolupodiel'ať na úhrade služby dlhodobej starostlivosti, vo výške minimálne 50 % ekonomicky 
oprávnených nákladov. Klientov, ktorí majú nízky príjem. sa určenie tejto úhrady podl'a zákona týkať 
nebude. Konštatovala, že pre klientov Seniorcentra by to znamenalo zvýšenie cca o 200 EUR. 

• Oboznámila poslancov s fmančnou náročnosťou jednotlivých zariadení Seniorcentra. Najvyššie 
náklady sú na prevádzkn denného stacionára. Infonnovala poslancov aj o záujme klientov z iných 
mestských častí, ktorí by boli ochotní hradiť vyššie náklady, ako klienti z našej mestskej časti, ktorí by 
mali naďalej prednosť v poskytovaní služby. 

• Pripomenula poslancom nutnosť pripraviť a schváliť, najneskôr do konca júna 2013, nové 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou. 

• V súvislosti s terénnou opatrovatel'skou službou uviedla, že platby za túto službu sú vel'mi 
podhodnotené, klienti platia za jednotlivé úkony. Poskytuje sa napr. služba, ktorá je ohodnotená sumou 
0,36 EUR za hodinu práce. Konštatovala, že terénna opatrovatel'ská služba je najťažsia služba, 
Seniorcentrum ju poskytuje cca 229 klientom. Priemerné platby od klientov sú cca 40 EUR mesačne. Sú 
ale aj klienti, ktorí platia sumu 100 EUR mesačne - suma závisí od stupňa posúdenia. 
Poslankyňa Ležovičová 

• Informovala sa u p. Jaškovej, či sa uvažovalo o tom, aby klienti z iných mestských častí hradili 
napr. reálne náklady? V súvislosti s poskytovaním služieb v rámci terénnej opatrovatel'skej služby ju 
zaujímalo, či sú určené časové rozpätia pre jednotlivé úkony, ktoré opatrovateľky poskytujú. 
Poslanec Čambal 

• Zaujímal sa, či bude potrebné zvýšiť aj počet zamestnancov napr. denného stacionára, ak sa 
navýši počet klientova či sa uvažovalo so zvýšením aj nad reálne náklady pre klientov z iných mestských 
častL Alebo či po zefektívnení práce v terénnej opatrovatel'skej službe nebude nadbytok opatrovateliek. 
V. Jašková, poverená riadením Seniorcentra 

• Na otázky poslancov uviedla, že je možné preklasifikovať zaradenie napr. súčasných zdravotných 
sestier na pozície opatrovateliek, že reálne náklady na denný stacionár sú v súčasnosti cca 435,70 EUR 
mesačne. 

• Prezentovala záujem zefektívniť terénnu opatrovatel'skú službu, aby nedochádzalo kjej 
zneužívaniu zo strany niektorých klientov. Ocenila prácu opatrovateliek v terélUlej opatrovateľskej službe. 
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Predseda M. Ležovič 
• Vyjadril prekvapenie nad sumou príspevku pre OZ Vagus, ktoráje uvedená v návrhu rozpočtu. 

O finančnej podpore tohto občianskeho združenia s členmi komisie nikto nekonzultoval. Suma, ktorá je 
navrhnutá, je prejeden subjekt neprimerane vysoká. 

• V súvislosti s prepravnou službou je prekvapujúca rozpočtovaná suma. Pri zriaďovaní prepravnej 
služby boli poslanci ubezpečovaní, že poskytovaním tejto služby nevzniknú mestskej časti žiadne 
náklady, napriek tvrdeniam členov komisie, že s prepravnou službou vzniknú ďalšie náklady. 

• Pripomenul, že pôvodné úvahy boli začleniť prepravnú službu na oddelenie dopravy. V súčasnosti 
je prepravná služba pridelená oddeleniu sociálnych vecí. Náklady na prepravnú službu sú tiež 
rozpočtované na sociálne oddelenie. 
Poslanec Čambal 

• Konštatoval, že prepravná službaje od začiatku prezentovaná ako služba p. starostky. Vyzval, aby 
v súvislosti s prepravnou službou bola primerane zvýšená aj suma pre sociálnu oblasť. 
Poslanci 

• Zdôraznili, že prepravná služba má svoje opodstatnenie, ale ukazuje sa, že je nutné počítať aj 
s ďalšími nákladmi na túto službu. 

• Poslanci konštatovali, že sú nepríjemne prekvapení direktívnymi opatreniami, ktoré sa 
prejavili určením rozpočtu pre sociálnu oblasť zo strany navrhovateľa. 

Uznesenie 60/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) ukladá predložiť na najbližšie rokovanie komisie návrh úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb v zariadení Seniorcentra s kalkuláciou v cenovom rozpätí od l EUR do 2 EUR za služhu na 
hodinu práce a s predpokladanými dopadmi na klientova na mestskú časť, 

b) ukladá pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a o spôsobe platenia úhrady za sociálne 
služby v súlade s platnou legislatívou. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 61/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) berie na vedomie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2012-2014 
b) navrhuje presunút' sumu 4 000 EUR, pôvodne určenú ako dotáciu pre OZ Vagus, do 

položky Dotácie pre sociálne oddelenie 
c) žiada vyčlenit' v rozpočte finančné prostriedky potrebné na realizáciu ZOS 

Dobšinského 
d) navrhuje do uznesenia k rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 

2012-2014 v časti c) doplnit' bod 2. o vetu: O uskutočnených úpravách bude starostka 
informovat' poslancov vždy na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva. 
masovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 62/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu navrhuje predÍžiť skúšobnú prevádzku 
prepravnej služby o ďalšie tri mesiace, do 31.3.2012. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 4) Rôzne 
Poslankyňa Ležovičová 

• Požiadala o doručenie podrobného rozpočtu, s určením súm v jednotlivých položkách pre členov 
komisie v termíne do 20.12.2011. 
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K bodu 5) Zakončenie 
Predseda M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil rokovanie. 

Ukončenie rokovania o 19.30 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka 
02/59246397 
0911 828347 

Rozdeľovník: 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MľR - predseda komisie 
členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser, hlavný kontrolór 
Mgr. Marta Mikulková - vedúca oddelenia sociálnych vecí 
Ing. Paulína Schmidtová - reť. organizačný 
Ing. Katarína Olej árová - vedúca ref. miestnych daní 
Mgr. Viera Jašková- poverená riadením Seniorcentra 

~'7k 
Br. Mál'io Ležavici, PhD., MPH 
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