Zápisnica č'.5l20t9
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva

Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 20.5.20t9
Prítomní:

NeospravedlnenÝ:

lng. lldikó Virágová, predsedníčka
lveta Daňková, podpredsedníčka
Pavol Kubiš, člen
Gizela Holovĺčová, členka
Dana Lešková, členka
lng. lveta Gyórgyová, mĺestna kontrolórka
Jakub Ferko, člen

Program:
1. Návrh rokovacieho poriadku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bytovú politiku
2. Materiál z oddelenia sociálnych vecí, ktorý bude predložený na najbližšie rokovanie
miestneho zastupiteľstva (lnformácĺa o opatrovatelskej službe za rok 20L8)
3. Materiály ostatných oddelení, ktoré budú predloženéna najbliŽšie rokovanie miestneho

4.

5'

6.

zastupitel'stva

Žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
lnformácia o žĺadostiachna predíženienájomnej zmluvy (p. Havlíčková,p. Balažovičová)
Rôzne

Rokovanie komisĺe otvorila a viedla predsedníčkakomisie lng' lldikó Virágová.

Predsedníčkakomisie navrhla doplniť do bodu 3 navrhovaného programu prerokovanie
návrhu VZN o poplatku za rozvoj. Poslancĺ s návrhom jednomyseľne súhlasili a jednomyseľne schválĺli
návrh programu 5. zasadnutia komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo.
K bodu 1)

Návrh rokovacieho poriadku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bytovú politiku
Tajomníčkakomisie Bibiána Guldanová prezentovala poslancom návrh rokovacieho poriadku,
ktoný bolVypracovaný v súlade so vzorovým rokovacím poriadkom komisĺía náplňou činnostíkomisĺí
schváleným uznesením mĺestneho zastupiteľstva č.512018-2022 zo dňa 6.1,2.201'8.
Uznesenie č. 1/2019
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupĺce

schval'uje

Rokovacíporiadok Komĺsie pre sociálne veci a zdravotníctvo Miestneho zastupitel'stva mestskej časti
Bratĺslava-Podunajské Biskupice, ktorý je súčasťouzápisnĺce.
Zdržal sa: 0
Zal. 4
Proti: 0
Prítomní:4
K bodu 2)

MateriáIz oddelenia sociálnych vecí, ktoný bude predložený na najbližšie rokovanie miestneho
zastupitel'stva (lnformácia o opatrovatel'skej sIužbe v mestskej časti Bratislava Podunajské
Biskupice za rok 2018)
Písomná informácia o opatrovatelskej službe za rok 2018 bola poslancom doručená vopred'
Uznesenie č.2/2019
Komĺsia pre sociálne veci a zdravotníctvo Msz Bratislava-Podunajské Biskupice

a) berie na vedomie

lnformáciu o opatrovateľskej službe za rok 20L8

b) odporúča

miestnemu zastupitel'stvu lnformáciu o opatrovatelskej službe V mestskej časti Bratislava-Podunajské
Bĺskupice za rok 20L8 prerokovať
Prítomní:
Zaz
Proti:
Zdržal sa: 0

4

4

0

1

K bodu 3)

Materiá]y ostatných oddelení, ktoré budú predloženéna najb!ižšierokovanie miestneho
zastupitel'stva

Všetky materiály z oddelení mĺestneho úradu, ktoré budú predložené na rokovanie miestneho
zastupiteľstva, okrem návrhu VZN o poplatku za rozvoj, boli členom komisie odoslané vopred,
prostred níctvom e-maĺlu.

Uznesenie č. 2/2019
Komĺsĺapre sociálne vecĺ a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupice

odporúča

ritrl hlavného mesta Slovenske i rpnublikv

miestnem u zastupitel'stvu prerokovať návrh dodatku k
Bratĺslaw tvkaiúceho sa oblastĺ nízko emisnÝch zón.

Prítomní:

7a:4

4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č.3l2o19
Komisĺa pre sociálne veci a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupice

odporúča

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať návrh dodatku k štatútuhlavného mesta Slovenskei republikv
Bratislavv tvkaiúceho sa oblasti určenia podielu výnosov z úhrad za rezidentské parkovacie kartv
v navrhovanom podie|e 50% pre mestskú časťz výnosu úhrad za rezidentské parkovacie kartv a 15%

rem acfclu l'r Xacť
Prítomní:5

z nctltnĺirh

rrri

h

za dočasnéna rlznrra

n

ia

Zdržal sa: 1
Proti:2
Zaz2
Predložený návrh dodatku k štatútu h]avného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tykajúceho sa
oblasti určenia podielu výnosov z úhrad v oblasti parkovacej politiky nezískal nad ovrcnu vacstnu
prítomných č|enov komisie. uznesenie o odporúčaníprerokovania návrhu dodatku nebolo priiaté.

Uznesenie č.4/2019
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupice

a) navrhuje

mĺestnemu zastupitelstvu v návrhu VZN o miestnom pop|atku za rozvoi na územím.č. BratislavaPodunaiské Biskupice upraviť V 5 2, písm. b) sadzbu poplatku za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívanéna skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu zo sumy J.5 eur na sumu
1O eur

Prítomní:S

a) odporúča

Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

miestnemu zastupitel'stvu
prerokovať návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj,

r
o

schváliť ho v pozmenenom znení v súlade s pripomienkou komisie pre sociálne vecĺ
a zdravotníctvo - s upravenou sadzbou poplatku za stavby na pôdohospodársku produkciu

v 5 2 písm. b) určenou V sume 10 eur

Prítomní:5

TazS

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.5l2oĹ9
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupice

a) žiada

dopracovať do návrhu VZN. ktorým sa určuie výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
na čiastočnúúhradu nákladov v základných a materských školách, v čl. 2, bod. 1 text:
,,Za pobyt dĺeťaťav materskej škole, ktorého aspoň jeden zákonný zástupca nemá trvalý pobyt

sa

určuje príspevok zákonného zástupcu
v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice,
jedno
dĺeťamesačne V sUme 60 eur,"
na čiastočnúúhradu nákladov v materskej škole na
Zdržal sa: 0
Zaz5
Proti:0
Prítomní:5

2

b) odporúča
miestnemu zastupitelstvu
prerokovať návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťaa žĺaka
na čĺastočnú
úhradu nákladov v základných a materských školách,

r

o

schváliť ho v pozmenenom znení v súlade s pripomienkou komisie pre sociálne veci

a zdravotníctvo.
Prítomní:5

Proti:0

Za:5

Zdržal sa:0

Uznesenie č. 6/2019
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupice

odporúča

miestnemu zastupitelstvu prerokovať návrh Zmeny č. 3 číselnéhoa programového rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Podunajské Biskupĺce na rok 20].9

Prítomní:5

Proti:0

Za:5

Zdržal sa:0

K bodu 4)

Žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

Tajomníčkakomisie B. Guldanová informovala poslancov o žiadostiach o jednorazovú finančnú
výpomoc pre obyvateľov mestskej častĺ.
Vzhľadom na nejednoznačnosť a nepresnosť aktuálneho znenia VZN a na neoverenú sociálnu
situáciu niektorých žiadatelbv o finančnúvýpomoc, komisia jednoznačne rozhodla o preložení
a opätovnom posúdení2 žiadostí až po schválení nového znenia zásad, prípadne VZN upravujúceho
poskytovanie jednorazovej fina nčnej výpomoci.
Uznesenie č. 7/2019
Komisĺa pre sociálne veci a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupĺce

odporúča

o

poskytnúť jednorazovú finančnúvýpomoc V sume po 70 eur žiadatelbm p. J. Sittaĺovej,
p. A. Ďalogovej a p. H. Trubíniovej,
žiadostĺo poskytnutie jednorazovej finančnej p. J. Račekovi a p. |. Číkovibudú opätovne
prerokovávané po schválení aktualizovaných pravĺdiel poskytovania jednorazovej fĺnančnej
výpomoci v septembri 20L9
Prítomní:5
Za:5
Proti:0
Zdržal sa:0

o

K bodu 5)

!nformácia o žiadostiach na predíženienájomnej zmluvy (p. Havlíčková, p. Balažovičová)
Tajomníčkakomisie informovala členov komisĺe o žiadosti p. Havlíčkovejo predÍženienájmu' Podl'a
Dodatku č.4 kZmluve o nájme bytu, sa nájom bytu č.50]. na Bodrockej 44 ukončĺldňom 28.2.20L9.
Bytový podnik Podunajské Biskupĺce, ako doterajší prenajímatel', postupuje v súlade so zákonom nĺekoľkokrát písomne vyzval p. Havlíčkovúna vypratanie bytu a informoval ju domáhaní sa nároku
na Vypratanie bytu žalobou na súd v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka,
Uznesenie č. 8/2019
Komisia pre socĺálne veci a zdravotníctvo MsZ Bratislava-Podunajské Biskupice

odporúča

ponúknuť p. A' Havlíčkovejubytovanie v Ubytovni na Priekopníckej ul.

Prítomní:5
K bodu

Proti:0

Za:5

Zdržal sa: 0

6) Rôzne

Termíny d'alšíchzasadaníkomisie: 2.9.2ot9 o 15.00 hod., 18.11.2oL9 o 15.00 hod.

lng. lldikó Virágová
predsedníčkakomisie
Zapísala: Bibiána Guldanová, trvanie komisie: 15.00

-

16.15
3

RoKoVAcí PoRlADoK

komisíe sociálnych vecí a zdravotníctva
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratlslava_Pod unajské Blskupice
čl. r
Úvodné ustanovenia
1) Rokovací poriadok komisie sociálnych vecía zdravotníctva Miestneho zastupitelstva mestskej
časti Bratislava-Podunajské Bĺskupice (d'alej len ,,komisia"), upravuje zloženie komisie, jej
zameranĺe, spôsob rokovania komisie, prijímanĺeuznesenia a stanoviska komisĺe, ako
aj spôsob ĺch vyhotovenia a doručovania.
2| Komisiu zriadilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratĺslava-Podunajské Bĺskupice (d'alej
len ,,mĺestne zastupitel'stvo") svojim uznesením č' 5/20L8-2o22 zo dňa 6'L2.2oI8.

Čl.z
1)

2)
3)

Zloženie komisie
členmĺkomisĺe sú poslanci miestneho zastupiteľstva a odborníci z radov obyvatelbv. Počet
odborníkov v komisiĺ spravĺdla nepresahuje počet členov - neposlancov.
členov komĺsĺevolía odvoláva miestne zastupiteľstvo.
Funkčnéobdobie členov komĺsie je totožnés funkčným obdobím poslancov miestneho
zastupiteľstva.

čl. g
Zameranie činnosti komisie
Komisia socĺálnych vecí a zdravotníctva je odborným, poradným a inicĺatívnym orgánom
miestneho zastupiteľstva. Vykonáva najmä
a) vyjadruje sa k zrĺadbvanĺaa prevádzke klubov dôchodcov a sociálnej ubytovne mestskej
:

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

častĺ,

vyjadruje sa k sociálnej problematike rodín v hmotnej núdzi, bezdomovcov, slobodných
matiek, narkomanov a prostĺtúcie, najmä z hľadiska prevencie poskytovanĺa zdravotných
služieb,
a chorých občanov so zameraním
na budovanie, udržiavanie a skvalĺtňovanie širokej siete opatrovatelských služieb,
podiel'a sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, inicĺuje vytváranie

sleduje socĺálnu problematiku osamelých, starých
rod inných opatrovateľských spoločenstiev,

napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlĺvosti o sociálne postihnutých občanov
prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci,
iniciuje moŽnosť riešenie sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcĺí
a nadácií,
vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytových záležitostí,
vyjadruje sa k problémom zdravotníctva v súvislostĺ so zdravotným stavom obyvateľov
mestskej časti a navrhuje opatrenĺa na zlepšenĺe a upevnenie ich zdravia a siete lekárov
v zdravotných stredĺskách,
posudzuje pripravované žĺadostina dotácie zo štátnych fondov a fondov EÚ,
prerokúva a prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných narĺadenípredkladaných
na rokovanie miestneho zastupitel'stva a k návrhu rozpočtu mestskej časti,
vydáva stanoviská k materiálom predkladaným do Miestneho zastupitelstva mestskej
časti Bratislava-Podunajské Bĺskupice'

t

Ó.a

1)

Zl

Predseda komisie
predseda komisie - poslanec, ktoreho hlasovaním volí a odvoláva

Na čele komisie je
miestne zastupĺtelitvo.
Predseda komisie
a) zostavuje spolu s tajomníkom komisie návrh plánu činnosti komisie, ktorý predkladá
na schválenĺe komisii,
b) riadĺ a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadania, vedie ich a spoločne
s tajomníkom komĺsie pripravuje program zasadania komisĺe,
c) organizuje spoluprácu komisie s d'alšímikomĺsiami miestneho zastupitel'stva,
d) zastupuje komisiu navonok,
e) podpĺsuje s tajomníkom komisie zápisnicu a jej uznesenia a stanoviská,
f) navrhuje odmeny členom komisie za ich prácu v komisiĺ miestneho zastupitelltva,
g) navrhuje odvo|anie člena komisie, ak sa tri razy po sebe bez ospravedlnenĺa
nezúčastnízasadanĺa komisie.
čl. s

1)

2)

Podpredseda komisie
Predsedu komisie zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda komisie so všetkými právami
a povinnosťami predsedu komisie, prípadne iný člen komĺsĺe v rozsahu poverenia predsedom
komisie. Dôvody neprítomnosti predsedu komisie sa uvedĺe v zápisnici z rokovanĺa komisie'
Podpredsedu komisie z členov komisie
poslancov, volí a odvoláva hlasovaním miestne
zastupiteľstvo.

-

Ó.s
1)

2)

3)

Tajomník komisie
Tajomníka komisie určíz pracovníkov miestneho úradu prednosta úradu, po prerokovaní
s predsedom komisĺe. Tajomník nie je členom komĺsie.
Tajomník komĺsie

a)

podľa pokynov predsedu komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a zostavuje
program zasadania komisie,
b) zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadania komisie (pozvánky,
prezenčnélĺstiny, prizvanie účastníkov,miestnosť a pod.)
c) zodpovedá za vyhotovenie zápĺsníc,uznesení a stanovísk zo zasadnutí komisĺe a ich
doručenie členom komisie, zástupcovĺ starostu, prednostovi úradu, vedúcemu
príslušnéhooddelenia a organizačnémuoddelenĺu, ako aj za uloženie ich originálov,
d) sleduje realizáciu komisiou prĺjatých uznesení, o čom na zasadanĺach komĺsie informuje
ostatných členov komisie,
e) zakladá všetky materĺály a dokumentácĺu z činnosti komisie,
f) plní osobitné úlohy, ktonými ho poverí predseda komisie.
Tajomníkovi komĺsie patrí za jeho prácu v komĺsii po pracovnej dobe nadčas.

Čl.l

1)

2)
3)

členovia komisie
členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastňovaťsa na zasadaniach komisie, dávať
otázky, predkladať návrhy a pripomienky, uplatňovať svoje poznatky a skúsenostĺ
a obhajovať oprávnené záujmy obyvatelbv mestskej častĺ'
Neúčasťna zasadaní komĺsie ospravedlňuje člen komisie písomne vopred predsedovi komisĺe
priamo, alebo prostredníctvom tajomníka komĺsie.
členovia komisie môžu byť predsedom alebo komisĺou poverovaní osobitnými úlohamĺ
patriacĺmi do pôsobnosti komisie. Na plnenie osobĺtných úloh si komisia mÔže vytvoriť
vlastné subkomisĺe.
2

1)

čl. s
Zasadanie komisie

6)

Komisia zasadá podl'a potreby, prípadne v termínoch určených pracovným plánom jej
činností,ktoni je zostavený v súlade s plánom práce miestneho zastupĺtelstva a miestnej
rady. Termín zasadnutia spresní podľa potreby predseda komĺsie' V prípade zmeny
plánovaného termínu, resp. zvolania mimoriadneho zasadnutia komisie, ohlási túto
skutočnosť zástupcovi starostu a organizačnému oddelenĺu.
Program rokovania komisie navrhuje jej predseda v súlade s plánom činnosti komisie,
a úlohami, ktoré súvisĺasprípravou rokovanĺa orgánov hl. m' SR Bratislavy, mestskej časti,
s úlohami, ktoré vyplynú z uznesení miestneho zastupite|'stva, ako aj z pôsobnosti komisie.
S materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov oboznámi komisiu predkladatel'a, alebo
spracovatel'materiálu, prípadne nimi poverený pracovník. Pokial'materiály neboli doručené
v písomnej forme najneskÔr jeden deň pred rokovaním komisĺe, komisĺa hlasovním rozhodne
o prerokovaní materiálu. Distribúcĺumaterĺálov členom komisie zabezpečuje tajomník
komisie podl'a pokynov predsedu.
Zasadanie komisie zvoláva a vedĺe jej predseda. Predseda je povinný zasadnutie zvolať
do 7 dní v prípade, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov komĺsie, alebo starosta
mestskej časti. Ak tak neurobí, zasadanie zvolá starosta'
Komisia rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú,
a) poverení členovia komisie jednotlivo alebo v skupinách, na základe vlastných poznatkov
alebo poslaneckých prieskumov,
b) oddelenia mĺestneho úradu,
c) orgány, organizácĺe alebo ĺnštĺtúcie,s ktonimĺ bolo spracovanie materiálov dohodnuté
alebo materiál od nich vyžiadaný,
d) tajomník komisie na základe poverenia predsedu komisie, alebo uznesenia komisie.
Mĺestnosť pre zasadnutie komisie poskytne miestny úrad.

1)

čl. g
Uznesenie komisie
Uznesenie komisĺa spravidla prijíma, ak ide o

2)
3)

4|
5)

2)
3)

4)

1)

2)

a)

požĺadavku,podnet, návrh alebo odporúčanie,najmä starostovĺ, miestnemu
zastupiteľstvu, alebo mĺestnej rade, zástupcovi starostu, prednostovi úradu a miestnemu
kontrolórovi, ktoré komisia sama Vypracovala alebo ĺnicĺovala,alebo materiál sa týka
gesčnej oblasti komisie,
b) úlohu pre člena alebo členov komisie,
c) všeobecne záväzné nariadenie a rozpočet mestskej časti.
Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšinavšetkých jej členov.
Uznesenie komisie je prijaté, ak za neho hlasuje nadpolovĺčnáväčšinaprítomných členov
komĺsie.

Každý člen komisĺe má právo uviesť v zápisnicĺ z rokovania svoje stanovisko odchylné
od prijatého uznesenia.
čl. ĺo
Stanovisko komisie
Stanovisko komisia zaujíma spravidla k materĺálu, ktorý sama nevypracovala ani neinicĺovala
a nie je predmetom jej gesčnej oblasti, ale bude predmetom rokovania starostu, mĺestneho
zastupitel'stva alebo miestnej rady a komisia bola požiadaná, aby sa k nemu vyjadrila,
prípadne jej právo vyjadrĺť sa vyplynulo zo štatútu,rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva, miestnej rady alebo z náplne činnosti komisie.
Komisia je spôsobilá zaujat stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastnímenej
ako polovica členov. Toto však treba uviesť v zápisnici z rokovanĺa.
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3)

4)

Stanovisko komisĺe je prijate vtedy, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšinaprítomných
členov komisie.
Komisĺa je spôsobilá rokovať, ak sú prítomníminimálne traja členovia komisĺe'
čl. rr
komĺsie je oprávnený pozastaviť uznesenia alebo stanovisko komisie, ak je
V rozpore so všeobecne záväzným právnym podpisom alebo uznesením miestneho
zastupitel'stva. Ak Vec nedorieši komisĺa, postúpĺju na rozhodnutie miestnemu
zastupĺteľstvu.
K zápisnĺci predloženej organizačnému oddeleniu je priložená prezenčná listina s uvedením
hodiny, kedy zasadanie komisie začalo a kedy skončilo. Zápisnicu vyhotoví tajomník komisie
najneskôr do troch pracovných dní po zasadaní komisie, uznesenia a stanovĺská na druhý deň
po zasadaní komisĺe, ak je to potrebné.
Tento rokovaní poriadok schválila komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo dňa 20.5.2019

1) Predseda

2)

3)

Spoločnéa záverečnéustanovenia

Bibiána Guldanová, v.r
tajomník komĺsĺe

lng. lldikó Virágová, v'r
predseda komisie
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