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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
schvaľuje 

 
Alternatíva I: 
 
A. súhlasí 
 
so zámerom vybudovať zariadenie sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi vo vlastnej réžii. 
 
B. žiada  
 
prednostu miestneho úradu spracovať podrobný časový harmonogram vybudovania zariadenia 
sociálnych služieb (prípravné práce, zriadenie organizácie, spracovanie projektu, stavebné 
konania, realizácia projektu a i.) vrátane predpokladaných finančných prostriedkov na 
vybudovanie a prevádzku zariadenia, ktoré bude treba vyčleniť v rozpočte mestskej časti.   
 

T: 30.3.2017 
 
 
 
 
Alternatíva II: 
 
A. súhlasí 
 
so zámerom vybudovať zariadenie sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi v spolupráci 
s partnerskou organizáciou. 
 
B. žiada 
prednostu miestneho úradu: 
 
1. spracovať podmienky na vypísanie výberového konania na výber partnerskej organizácie 

T: 31.3.2017 
 
2. po výbere partnerskej organizácie predložiť v spolupráci s partnerskou organizáciou časový 
harmonogram vybudovania zariadenia sociálnych služieb (prípravné práce, zriadenie organizácie, 
spracovanie projektu, stavebné konania, realizácia projektu a i.) vrátane predpokladaných 
finančných prostriedkov na vybudovanie a prevádzku zariadenia, ktoré bude treba vyčleniť 
v rozpočte mestskej časti. 

T: 30.9.2017 
  TK: polročne k 30.6. a 31.12. 
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Dôvodová správa 

	
 
Materiál je záverečnou správou k uzneseniu, ktorým bola schválená lokalita Borská pre situovanie 
zariadenia sociálnych služieb, a ktorým zároveň bola starostka mestskej časti splnomocnená na 
rokovania vedúce k realizácii zariadenia. MiZ v uznesení tiež zadalo starostke úlohu predložiť 
14.2.2017 na zasadnutí MiZ informácie o navrhovanom type zariadenia a spôsobe jeho 
financovania. Uznesenie malo predĺžené plnenie do 31.8.2017. 
 

Prehľad	plnenia	uznesenia	
Uznesenie bolo plnené postupne. Poslancom boli okrem tejto záverečnej správy predložené 
3 priebežné správy o jednotlivých realizovaných krokoch v danej veci a to k 14.2.2017, 
k 31.5.2017 a k 3.10.2017. Tento materiál je ich zhrnutím. 
 

Lokalita	Borská	–	uvoľnenie	lokality	
V lokalite Borská pôsobila na základe zmluvy č. 095 0 3140/02 o nájme nebytových priestorov 
a o prenechaní pozemku na dočasné užívanie v nebytových priestoroch bývalej materskej školy na 
Borskej ul. č. 2 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava. Doba 
nájmu bola na dobu určitú - dohodnutá od 18.10.2002 na 20 rokov. Na zasadnutí MiZ 13.12.2016 
prisľúbil zriaďovateľ strednej školy vtedajší župan Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. 
Pavol Frešo, že po presťahovaní školy do nových priestorov, budú koncom letných prázdnin 2017 
nebytové priestory predčasne uvoľnené a bude ukončený nájomný vzťah. Nebytové priestory 
zatiaľ neboli vyprázdnené. 
Budova na pozemku v súčasnom stave nie je vhodná na poskytovanie sociálnych služieb. Aby to 
bolo možné, je nevyhnutná minimálne rekonštrukcia/ nadstavba/ prístavba/ dostavba. Vysoký 
štandard poskytovania sociálnych služieb, vychádzajúci zo štandardov definovaných v zák. 
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a z iných medzinárodných dokumentov, sa ale 
pravdepodobne efektívnejšie dosiahne zbúraním starej budovy a postavením novej, plne 
vyhovujúcej pre poskytovanie veľmi špecifických služieb klientom tohto zariadenia. 
Pozemky s parc. č. 12 a 13, ako aj budova umiestnená na pozemku s parc. č. 12 sú vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy a sú v správe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na zmienené 
úpravy bude preto potrebný súhlas Hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade rozsiahlejšej 
rekonštrukcie, resp. stavby novej budovy bude tiež nevyhnuté vyriešiť problém s vlastníckymi 
právami viažucimi sa k budove. Touto otázkou je nevyhnuté sa včas zaoberať, v záujme 
predchádzania rizík plynúcich z nevyjasnených vlastníckych vzťahov, keďže cena investície 
nebude zanedbateľná.  
 

Spolupráca	s	Magistrátom	hl.	mesta	SR	Bratislavy	
Starostka začala konať bezprostredne po zadaní úlohy. V decembri 2016 bol písomne oslovený 
primátor hl. mesta SR Bratislavy so žiadosťou o spoluprácu pri riešení situácie seniorov 
z Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves odkázaných na starostlivosť v zariadení sociálnych 
služieb nakoľko zariadenia pre seniorov podľa čl. 31 Štatútu hl. mesta SR zriaďuje, zakladá 
a kontroluje Mesto Bratislava. Mesto Bratislava zároveň môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať 
zariadenia opatrovateľskej služby. Starostka požiadala primátora o urgentné riešenie situácie, 
t.j. v časovom horizonte 24 mesiacov. 
V následnej písomnej a telefonickej komunikácii s Magistrátom hl. mesta SR boli 
vyjasňované požiadavky a potreby mestskej časti a možnosti Magistrátu hl. mesta SR. Mestská 
časť bola telefonicky uistená o záujme Magistrátu hl. mesta SR spolupracovať pri hľadaní riešenia 
vhodného pre obe rokujúce strany. 
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Následne bol starostke mestskej časti doručený list, v ktorom primátor mesta ocenil jej snahu a 
záujem o zlepšenie a skvalitnenie života seniorov a riešenie potreby vybudovania nového 
zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, ktorí prežili väčšinu svojho života v Karlovej Vsi. 
V liste tiež uviedol, že v súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
sedem zariadení, ktoré využívajú aj seniori z Karlovej Vsi. 
 

Pracovné	stretnutia	s	odborníkmi	a	stakeholdermi	
Už počas decembra 2016 sa začali pracovníci poverení starostkou stretávať s odborníkmi, ktorí by 
mohli byť podporou a pomocou pri zriaďovaní prípadne aj následnom prevádzkovaní zariadenia – 
napr. prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (vedúca Ústavu sociálnej práce na VŠZaSP sv. Alžbety), ktorá 
bola v minulom volebnom období aj poslankyňou MiZ mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
Mgr. Ing. Ľubica Kočanová, zakladateľka Rafael dom n.o. a manažérka zdravotnej starostlivosti, 
Ing. Martina Stroblová, riaditeľka neziskovej organizácie Dom Seniorov Pezinok, Mgr. Anna 
Ghannamová, riaditeľka OZ Šanca nechcených, apod. Kvôli vianočným sviatočným dňom 
a dovolenkovému obdobiu niektoré stretnutia prebehli až začiatkom januára 2017. Stretnutia 
a konzultácie s rôznymi odborníkmi pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb, sociálnej práce 
a súvisiacich oblastí pokračovali s letnou prestávkou až do konca septembra 2017. 
 

Projektový	manažér/	projektová	manažérka	
Už po prvých stretnutiach s odborníkmi a po preskúmaní možností realizácie projektu sa ukázalo, 
že vzhľadom k vysokej priorite projektu, jeho ambicióznosti - komplexnosti a zložitosti k nemu 
prislúchajúcej agendy - a k existujúcim limitovaným personálnym a odborným kapacitám 
miestneho úradu je nevyhnutné zapojiť hneď v úvode do procesu erudovaných odborníkov, 
profesionálov a najmä manažérov, ktorí s realizáciou obdobného projektu majú vlastné skúsenosti, 
na konci ktorých boli úspešné, fungujúce zariadenia v iných častiach Bratislavy či Slovenska. 
Úlohou projektového manažéra by malo byť v počiatočných fázach realizácie projektu pripraviť 
v súčinnosti s pracovníkmi MiÚ prehľad alternatív zariadení, právnych foriem a možnosti 
financovania ich zriadenia a následnej prevádzky. Vypracovaný prehľad by mal byť dôležitým 
podkladom pre finálne rozhodnutie zastupiteľstva o zariadení sociálnych služieb v Karlovej Vsi. 
Projektový manažér by mal v ďalších fázach projektu riadiť a optimalizovať procesy tak, aby 
nárast práce pre všetkých podieľajúcich sa na realizácii projektu, nebol až tak zaťažujúci a aby bol 
čo najefektívnejšie dosiahnutý stanovený cieľ – funkčné zariadenie sociálnych služieb. 
Odhadovaný objem práce je 1 plný pracovný úväzok, t.j. 37,5 hod./týždeň. 
Nevyhnutnou podmienkou na prijatie projektového manažéra je úprava organizačnej štruktúry 
miestneho úradu – vytvorenie pracovného miesta „projektový manažér“ v kancelárii starostky 
alebo prednostu a vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov na mzdy v rozpočte mestskej 
časti. 
Informácia o potrebe projektového manažéra bola súčasťou plnenia uznesení k 24. zasadnutiu MiZ 
dňa 14.2.2017. Zastupiteľstvo bolo zároveň požiadané o predĺženie termínu predloženia 
informácie o navrhovanom type zariadenia a jeho spôsobe financovania do 31.8.2017. Predĺženie 
termínu bolo schválené. 
Začiatkom januára 2017 prebehli prvé neformálne rozhovory starostky Dany Čahojovej 
s potenciálnou záujemkyňou o pozíciu projektovej manažérky mestskej časti. Spoločne 
diskutovali o možnej spolupráci. Rozhovory pokračovali začiatkom marca 2017, po návrate 
uchádzačky z dovolenky. Na marcovom stretnutí uchádzačka o pozíciu korektne upozornila na 
potenciálny konflikt záujmov a stiahla svoju žiadosť/ponuku. Aby nedošlo k výraznejším 
prestojom v časovom harmonograme realizácie projektu, dočasne do júna 2017, kým sa nepodarí 
nájsť projektového manažéra/projektovú manažérku, boli čiastkovými úlohami pri realizácii 
projektu poverení pracovníci MiÚ.  
Výberové konanie na pozíciu projektového manažéra/ projektovej manažérky sa nakoniec 
nezrealizovalo, nakoľko nie je pre mestskú časť možné, najmä po reálnom zhodnotení finančných 
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zdrojov vyčleniteľných na mzdy a zhodnotení iných potrieb a priorít mestskej časti, vytvoriť 
takúto pracovnú pozíciu. Úlohou teda ostali naďalej poverení pracovníci MiÚ. 
Tak ako bolo uvedené v správe vypracovanej k 31.5.2017, pre úspech projektu nie je 
z dlhodobého hľadiska takéto riešenie vyhovujúce. 
 

Návštevy	starostky	a	poslancov	v	zariadeniach	soc.	služieb	
Začiatkom januára 2017 starostka Dana Čahojová poverila oddelenie sociálnych vecí MiÚ 
prípravou série návštev poslancov v zariadeniach sociálnych služieb s rôznym zameraním a 
úrovňou poskytovaných služieb ako aj rôznej právnej formy a rôznych zriaďovateľov. Tieto 
stretnutia na pôde existujúcich zariadení mali za cieľ vytvoriť priestor na odbornú diskusiu 
s profesionálmi, ktorí poslancov mali oboznamiť s problematikou a odpovedať na ich otázky, aby 
boli pripravení na vysoko kvalifikované rozhodnutie, ktoré bude nevyhnutné urobiť v miestnom 
zastupiteľstve. Pre poslancov bol do júna 2017 pripravený plán 4 návštev v zariadeniach v okruhu 
cca 100 km od Karlovej Vsi. 
Čiastková správa o priebehu návštev bola súčasťou plnenia uznesení k 24. zasadnutiu MiZ dňa 
14.2.2017. K 31.5.2017 boli zrealizované 3 návštevné dni počas ktorých poslanci navštívili 
6 zariadení. 
24.1.2017 sa uskutočnila návšteva v zariadení Domov jesene života v Bratislave-Dúbravke, 
ktorého zriaďovateľom je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Služby zariadenia aktuálne využíva 
25 občanov z Karlovej Vsi. Poslanci mali možnosť vidieť Zariadenie opatrovateľskej služby na 
Sekurisovej ulici a Zariadenie pre seniorov na Hanulovej ulici. Starostka pozvala všetkých 25 
poslancov MiZ. Na návšteve sa zúčastnila starostka, 10 poslanci a 5 odborní pracovníci Miestneho 
úradu. 
9.2.2017 sa uskutočnila návšteva v zariadeniach Casa Guntramsdorf (Haus Jakob) 
v Guntramsdorfe a Casa Kagran vo Viedni, ktorých zriaďovateľom a prevádzkovateľom je 
nezisková organizácia Casa - Leben im Alter. Starostka pozvala všetkých 25 poslancov MiZ. Na 
návšteve sa zúčastnila starostka, 8 poslancov a 5 odborní pracovníci Miestneho úradu. 
22.3.2017 sa uskutočnila návšteva v zariadeniach prevádzkovaných neziskovými organizáciami 
Dom Rafael a Dom Seniorov Pezinok. Starostka pozvala všetkých 25 poslancov MiZ. Na návšteve 
sa zúčastnila starostka, 7 poslancov a 5 odborní pracovníci Miestneho úradu. 
Počas apríla a mája 2017 nebolo možné realizovať návštevy zariadení pretože nebolo možné 
v dňoch ktoré ostali voľné mimo veľkonočných a štátnych sviatkov a dlhodobo plánovaných akcií 
(stretnutí komisí a zastupiteľstiev MiZ a MZ, stretnutia jubilantov a majálesu) zladiť kalendáre 
poslancov, starostky a odborných pracovníkov miestneho úradu s možnosťami zariadení. 
Ďalšie návštevy pre poslancov prebehli 21.6.2017. Účastníci sa boli pozrieť v zariadení Dom 
seniorov Archa, ktorého zriaďovateľom je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a v zariadení 
Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior, ktorého prevádzkovateľom je občianske 
združenie NÁRUČ Senior & Junior. Starostka opäť pozvala všetkých poslancov MiZ. 
 

Financovanie	projektu	
V závere materiálu predloženého na 22. zasadnutie MiZ dňa 13.12.2016 „Zámer vybudovania 
zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi“ bolo uvedené, že vybudovanie zariadenia 
takéhoto typu a jeho následné prevádzkovanie predstavuje pre mestskú časť mimoriadnu finančnú 
záťaž. „S prihliadnutím na ďalšie zamýšľané investície, najmä lodenicu či bazén, odporúčame 
riešiť výstavbu a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb v spolupráci s partnerom, s ktorým 
by bola vytvorená dohoda o zabezpečení sociálnych služieb pre občanov mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves“. 
Keďže pôjde o nezanedbateľnú investíciu s mnohoročným dopadom na mestskú časť a jej 
obyvateľov, odporúčame dať vypracovať nezavislým odborníkom štúdiu realizovateľnosti 
(tzv. feasibility study), prípadne iný vhodný podklad pre kvalifikované rozhodnutie poslancov.  
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V tejto súvislosti je preto potrebné uviesť, ako vyplýva z predchádzajúcej vety, že už samotná 
príprava projektu, realizácia Zámeru vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej 
Vsi, tak ako to uvádzame v jednotlivých bodoch tohto dokumentu si bude vyžadovať vyčlenenie 
finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti. 
 

Príprava	analytického	materiálu	
Na prelome apríla a mája 2017 sme so žiadosťou o konzultáciu / neformálne stretnutie ohľadom 
možnej spolupráce pri príprave analytického materiálu oslovili predstaviteľov 5 organizácií: 
INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), INESS (Institute of Economic and Social 
Studies), Komunálne výskumné a poradenské centrum n. o., Konzervatívny inštitút 
M. R. Štefánika a Nadáciu F. A. Hayeka. Počas leta sme ešte oslovili organizáciu Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci (RPSP). 
Z 2 organizácií prišli odpovede, že nemajú aktuálne priestor na podobnú prácu alebo že sa nami 
žiadanej „sociálnej“ oblasti nevenujú. Na základe 3 zrealizovaných konzultačno-pracovných 
stretnutí bolo mestskej časti odporučené namiesto vypracovania feasibility study, vypracovanie 
špecifickej analýzy ako súčasti podkladových materiálov potrebných pre kvalifikované 
rozhodnutie poslancov MiZ. Boli tiež navrhnuté hlavné oblasti zadania. V analýze by malo byť 
popísané finančné zdravie mestskej časti, prehľad plánovaných rozvojových projektov 
a so zohľadnením predchádzajúceho, návrh/ odporúčanie najvhodnejšieho spôsobu financovania 
zriadenia a následne prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb v Karlovej Vsi.  
Rozhodnutie dať spracovať predmetnú analýzu urobila starostka mestskej časti preto, aby mali 
poslanci MiZ dostatočné podklady na rozhodovanie v súvislosti so zámerom vybudovať 
zariadenie sociálnej starostlivosti, keďže napriek intenzívnemu a hlbokému osobnému záujmu 
viacerých z nich o oblasť sociálnych služieb, nie sú v danej oblasti odborníkmi. Pri príprave 
analýzy bolo preto upravené zadanie pre vybraných expertov. Bola upravená požiadavka na 
pomenovanie potenciálnych rizík a príležitostí a doplnená požiadavka vypracovať hutný prehľad 
súčasnej situácie v oblasti sociálnych služieb na Slovensku, trendov a pripravovaných a 
plánovaných zmien a to najmä v legislatíve, ktorá má vplyv na financovanie a technické riešenie 
stavieb. 
Na spracovanie analýzy boli nakoniec vybratí experti z RPSP, PhDr. Miroslav Cangár, PhD. a 
Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., ktorí sa dlhé roky venujú oblasti sociálnych služieb, podieľali 
sa osobne na tvorbe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na príprave štandardov v ňom 
definovaných, ale aj na príprave mnohých strategických materiálov na úrovni ministerstiev, miest 
a obcí Slovenska. 
 

Analytický	materiál	“Zariadenie	sociálnych	služieb	v	Karlovej	Vsi”	
Na zadanie Miestneho úradu bol PhDr. Miroslavom Cangárom, PhD. a Doc. PhDr. Slavomírom 
Krupom, PhD. z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci vypracovaný prehľadový a analytický 
materiál “Zariadenie sociálnych služieb v Karlovej Vsi”. Materiál bol predložený poslancom MiZ 
na zasadnutí MiZ dňa 3.10.2017. Vzhľadom k dôležitosti témy a náročnosti materiálu, bola 
poslancom MiZ ponúknutá možnosť o predloženom materiáli diskutovať s jeho autormi 
v priestoroch Miestneho úradu 17.10.2017 v čase 15:00-16:00. Na stretnutie boli pozvaní všetci 
poslanci, zúčastnili sa ho 6. 
 
Z vypracovaného a predloženého analytického materiálu “Zariadenie sociálnych služieb 
v Karlovej Vsi” sa ukazuje, že: 
 

• je potrebných cca 250 miest v pobytových službách pre seniorov, z toho 70% v 
zariadeniach pre seniorov, t.j. 175 miest a 30% v zariadeniach opatrovateľskej služby, t.j. 
75 miest, 
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• poskytovanie pobytových sociálnych služieb je stále finančne náročnejšie ako 
poskytovanie terénnych a ambulantných služieb – prechod z inštitucionálnej starostlivosti 
na komunitnú je preto kvôli demografickým trendom nielen v SR, ale aj v celej Európe, 
nevyhnutný (zabezpečenie finančnej udržateľnosti a efektivity), 

• opatrovateľská služba v mestskej časti je potrebná pre cca 350 obyvateľov, 

• napriek tomu, že má mestská časť výborné finančné zdravie, musí mestská časť hľadať 
predovšetkým iné zdroje ako len vlastný rozpočet na vybudovanie zariadenia sociálnych 
služieb, 

• by v navrhovanom zariadení sociálnych služieb mala byť poskytovaná kombinácia služieb: 
zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie a 
denný stacionár a súčasne by mala byť v navrhovanom zariadení poskytovaná 
odľahčovacia služba, 

• vzhľadom k aktuálne platnej legislatíve (najmä Zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách) a k pripravovaným zmenám legislatívy je potrebné dodržať zákonom stanovenú 
maximálnu kapacitu 40 osôb v jednom objekte, 

• predpokladané investičné náklady na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb s 
rozlohou 1.000m2 s kapacitou 40 miest a aktuálnej sume cca 1.500-1.700 eur/ m2 sú 1,5 – 
1,7 milióna eur, 

• predpokladané celkové ročné prevádzkové náklady ZSS s kapacitou 40 miest a 
20 zamestnancov sa pohybujú na úrovni cca 465 tisíc eur, pri súčasnom systéme 
financovania soc. služieb zo strany MPSVR SR to predpokladá po odpočítaní príspevku 
(153 tis. eur) min. 312 tis. eur z ďalších zdrojov. 
 

Financovanie zriadenia a prevádzky z vlastných zdrojov MČ je najflexibilnejšie, ale aj finančne 
najnáročnejšie, financovanie z iných nenávratných zdrojov je v súčasnosti veľmi málo reálne a tak 
vychádza ako ekonomicky najefektívnejšia možnosť financovať ZSS v spolupráci s partnerskou 
organizáciou, prípadne kombináciou uvedených možností. 
 

Najbližší	potrebný	krok	a	následné	kroky	
• rozhodnutie poslancov MiZ o ďalšom postupe pri realizácii projektu 

 
V prípade, že poslanci MiZ v jeseni 2017 na základe predložených materiálov rozhodnú o tom, že 
mestská časť bude realizovať zámer vo svojej réžii (formou rozpočtovej/príspevkovej/neziskovej 
organizácie), bude potrebné pripraviť podmienky na zriadenie organizácie a pripraviť konkrétny 
stavebný projekt, získať a vyčleniť potrebné finančné prostriedky, do výhľadového rozpočtu 
zahrnúť aj prostriedky na prevádzkové náklady zvoleného typu zariadenia, následne spustiť 
územné konanie, stavebné konanie atď.  
 
V prípade, že poslanci MiZ v jeseni 2017 na základe predložených materiálov rozhodnú o tom, že 
mestská časť bude realizovať zámer v spolupráci s partnerskou organizáciou, bude potrebné 
vypísať výberové konanie na výber partnerskej organizácie. Po odsúhlasení konkrétneho projektu 
a zazmluvnení spolupráce, bude možné spustiť územné konanie, stavebné konanie atď. 
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Vyhodnotenie pripomienok 
 
k Zámeru vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi (uznesenie MiZ 
č. 256/2016 zo dňa 13.12.2016) 
 

 

Predkladá pripomienku Pripomienka Vyhodnotenie pripomienky 

Stanovisko komisie 
regionálnej politiky, 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (RPHSR) zo dňa 
27.11.2017 

Komisia RPHSR berie 
predložený „Zámer 
vybudovania zariadenia 
sociálnej starostlivosti 
v Karlovej Vsi „ na vedomie 
a odporúča predložiť ho na 
rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie bytovej, 
sociálnej a zdravotnej a pre 
seniorov (BSZ) zo dňa 
28.11.2017 
 

Uznesenie k bodu 2: Komisia 
berie na vedomie predložený 
materiál a navrhuje, aby 
súčasťou materiálu Zámer 
vybudovania zariadenia 
sociálnej starostlivosti 
v Karlovej Vsi pri predložení 
do najbližšieho zasadania 
miestneho zastupiteľstva boli 
informácie z Analýzy zo strany 
32-37.  
Hlasovanie k bodu 2: prít: 8, 
za: 0, proti: 0, zdržal sa: 0 

Berie sa na vedomie. Do 
materiálu boli doplnené 
žiadané strany. 

Stanovisko komisie 
finančnej a podnikateľskej 
(F) zo dňa 30.11.2017 

Na zaradenie do programu dal 
hlasovať o materiáli : „Zámer 
vybudovania zariadenia 
sociálnej starostlivosti 
v Karlovej Vsi“, ktorý bol 
distribuovaný poslancom 
priamo z oddelenia sociálnych 
vecí po odoslaní pozvánky 
a ostatných materiálov. 
Hlasovanie o zaradení 
materiálu do programu : 
Prít. : 7, Za : 2, Proti : 1, Zdržal 
sa : 4 

Berie sa na vedomie. 

 
 
Bratislava, december 2017 


