
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia sociálnych vecí a bývania
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V Bratislave 22. novembra 2017

ZÁ P I SN I C A  č .  7 / 2 0 1 7
z pracovného rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania, ktoré sa konalo dňa 21. novembra 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2017, ktorým sa upravujú podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti BNM.

2.2 Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti BNM na rok 2017
2.3 Návrh VZN mestskej časti BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 1/2017 zo 14.

februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti BNM.
2.4 Návrh VZN MČ BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016

v znení VZNMČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

2.5 Návrh VZN MČ BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 10/2016 zo dňa 16. 12.
2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.6 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018-2020, 2.6a - Informácia k zmene
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

2.7 Návrh Plánu kontrolnej činnosti MČ B-NM na I. polrok 2018
2.8 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií MZ MČ

BNM na rok 2018
2.9 Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska
2.10 Stav objektu Tržnica, Šancová ul. 112 v Bratisalve a prognózy vývoja
2.11 Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva MČ BNM v správe

organizácie EKO-podnik VPS
2.12 Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného

majetku
2.13 Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podnik VPS, IČO: 00 491 870, so sídlom

Halašova 20, 832 90 Bratislava
2.14 Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO-podniku VPS aktualizované znenie
2.15 Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 83104

Bratislava, IČO:45744688 pri využití stavby súp. Č. 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2
v KÚ Nové Mesto, ktorá je evidovaná na LV č. 1292

2.16 Návrh investičných akcií
2.17 Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na

obdobie rokov 2017 – 2020
2.18 Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných

priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018
2.19 Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a 415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11

v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava n. o.
2.20 Výsledky participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislva-Nové Mesto.

3. Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy.
4. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a jednorazových finančných výpomocí

k Vianociam 2017.
5. Rôzne.

K bodu 1 – Otvorenie

1. Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Šebejová. Navrhla rokovanie podľa
pozvánky, s čím prítomní členovia súhlasili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7



ZA: 7

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 2 - Materiály na rokovanie MR

2.1. Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2017, ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti BNM.
Komisia prerokovala predložený návrh VZN a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez
pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.2. Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti BNM na rok 2017
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila schváliť s pripomienkou uvedenou v bode
2.6
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 4
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 0

2.3. Návrh VZN mestskej časti BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 1/2017 zo 14.
februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti BNM.

 Komisia prerokovala uvedený návrh a odporučila MR a MZ tento schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 4

PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 1

2.4.  Návrh VZN MČ BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14. 06.
2016 v znení VZNMČ BNM č.3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť bez
Pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3

2.5. Návrh VZN MČ BNM č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN MČ BNM č. 10/2016 zo dňa 16. 12.
2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018-2020, 2.6a - Informácia k zmene
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
Komisia prerokovala predložený návrh a požiadala oddelenie finančné a hospodárske, aby
na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložilo vypracovaný prehľad položiek výdavkov, ktoré
boli prekročené a jeho zdôvodnenie, ako aj predpoklad plnenia príjmov z daní a dôvod zmeny
rozpočtu.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7



ZA: 0

PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 2

2.6a Informáciu k zmene štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vzala na vedomie .

2.7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2018
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť
s pripomienku:
Pod bod č. 1 zaradiť
1. Kontrolu hospodárenia Tržnice, Šancov á ul. 112, v správe EKO-podniku VPS.
 Termín : január – február 2018
Bod č. 1 pôvodný presunúť na marec – apríl
Bod č. 2  a kontrolu parku JAMA presunúť do druhého polroka 2018.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

2.8. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií MZ
MČ BNM na rok 2018

 Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť
s pripomienkou, aby septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva bolo po rokovaniach komisií
a miestnej rady.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.9. Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska.
Komisia prerokovala predloženú informáciu a nesúhlasí s uzavretím zmluvy, pričom odporúča
po ukončení nájmu súčasného nájomcu, aby parkovisko prevádzkoval EKO-podnik VPS.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 0

PROTI: 7
ZDRŽAL SA: 0

2.10. Stav objektu Tržnica, Šancov á ul. 112 v Bratislave a prognózy vývoja
Komisia prerokovala predložený materiál a vzala na vedomie s pripomienkou :
Komisia navrhuje zvolať čo najskôr stretnutie poslancov a vedenia EKO-podniku VPS za
účelom riešenia ďalšieho chodu tržnice.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 7

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.11. Návrh  na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mestskej časti
BNM v správe organizácie EKO – podnik VPS
Komisia prerokovala predložený návrh a odporúča MR a MZ tento schváliť bez pripomienok
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.12. Návrh na schválenie požitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup
investičného majetku
Komisia prerokovala uvedený návrh a odporučila MR a MZ tento schváliť bez pripomienok



Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.13. Návrh na schválenie zámeru zriadenia prevádzky EKO- podnik VPS, IČO: 00 491 870, so sídlom
Halašova 20, 832 90 Bratislava
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ  tento schváliť bez pripomienok
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.14. Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO-podniku VPS – aktualizované znenie
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ  tento schváliť bez pripomienok
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.15. Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13,
83104 Bratislava, IČO:45744688 pri využití stavby súp. Č. 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č.
12263/2 v KÚ Nové Mesto, ktorá je evidovaná na LV č. 1292
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ tento schváliť bez pripomienok
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.16. Návrh investičných akcií na rok 2018
Informáciu k uvedenému materiálu poskytla Ing. Dáša Effenbergerová.
Komisia prerokovala predložený návrh a neodporučila MR a MZ tento schváliť.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7

ZA: 0

PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 1

2.17. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
na obdobie rokov 2017 - 2021
Pani predsedníčka požiadala členov komisie, aby uvedený Komunitný plán sociálnych služieb
zodpovedne preštudovali a pripomienky poslali mailovou formou, aby sa mohli zapracovať do zápisnice
komisie. Na základe podnetu p. Ing. Šebejovej komisia odporučila :
1. vypracovať informačný materiál (mapa) o všetkých poskytovateľoch sociálnych služieb v mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto v spolupráci s kanceláriou pre participáciu.
 2. vypracovať analýzu možnosti využitia priestorov na Halašovej ul. po EKO – podniku VPS na
zariadenie pre seniorov, resp. zariadenie opatrovateľskej služby, prípadne denného stacionára.
O zabezpečenie tejto úlohy požiadala oddelenia sociálne, správy majetku a vnútornej správy
v spolupráci s oddelením životného prostredia a územného plánovania. Informácia do konca februára
2017.
Komisia vzala uvedený materiál na vedomie.

2.18. Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií
a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018.



Komisia prerokovala návrh operačného plánu zimnej údržby MČ a odporučila MR a MZ MČ BNM
tento schváliť s pripomienkou doplniť zoznam ulíc soľných hniezd o ulice Halašova, pred budovou
MÚ BNM, Mierová kolónia, Dimitrovka, Biely kríž a park Ľudová štvrť.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.19. Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a 415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul.
č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava n. o.
Komisia prerokovala predložený návrh a odporučila MR a MZ tento schváliť bez pripomienok
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.20. Výsledky participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a tento vzala na vedomie.

K bodu 3   Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy
Na rokovanie komisie boli predložené tieto materiály:

1. Zoznam voľných nájomných bytov k 15. 11. 2017
2. Zoznam žiadateľov o nájomný obecný byt k 15. 11. 2017
3. Nové žiadosti o nájom obecného bytu k 15. 11. 2017
4. Žiadosti o predĺženie doby nájmu bytu
5. Žiadosť o prechod nájmu bytu
6. Žiadosť   prevod bytu do vlastníctva
7. Zoznam neplatičov a nedoplatkov k 31. 10. 2017.

3. 2. Zoznam žiadateľov o nájomný byt k 14. 09. 2017
Komisia určila:
a) vykonať poslanecký prieskum u týchto žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu:
1.  M. J.,  Bratislava-Nové Mesto – Ing. Šebejová, p. Lamprecht – úloha platí.
2. Č. M., Šoltésovej 32, Bratislava - zamestnanec EKO-podniku VPS – poslanecký prieskum
     vykonala Ing. Šebejová.
3. Mgr. D. Č., Brnianska 3, Bratislava - učiteľka ZŠ Jeséniova – poslanecký prieskum vykonal
    p. Lamprecht, menovaná si vyriešila bytovú situáciu.
b) pozvaní na rokovanie komisie
1. T. M., Hrdličkova 19, Bratislava
2. .L. L. Legionárska 4/17 Bratislava
   Menovaní sa komisie nezúčastnili.

3.3 poskytnutie bytu
Č. M., Šoltésovej 32, Bratislava- zamestnaný v EKO-podniku VPS od 17. 6. 2016. Na základe
vykonaného poslaneckého prieskumu Ing. Šebejovou a kladného stanoviska zamestnávateľa komisia
odporučila riešiť žiadosť menovaného poskytnutím bytu na Bojnickej ul. č. 21/14 v súlade s platnými
Zásadami,  počas výkonu zamestnania v EKO – podniku VPS.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. 4. Žiadosti o predĺženie doby nájmu
1. M. M., Bojnická 19, Bratislava
2. T. H., Bojnická 21, Bratislava
3. E. K., Bojnická 25, Bratislava
Komisia prerokovala predložené žiadosti a súhlasila s predĺžením nájomnej zmluvy menovaným
o 2 roky s notárskou zápisnicou.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5



ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 3.  5. Žiadosť o prechod nájmu bytu
M. R., Pionierska 1/A, Bratislava – požiadala o prechod nájmu bytu, pričom spĺňa podmienky určené
platnou legislatívou. Komisia vzala uvedenú informáciu na vedomie.

3. 6. Žiadosť o prevod bytu do vlastníctva
L. P., H. P., Čsl. Parašutistov 13, Bratislava – požiadali o prevod bytu v súlade so zákonom. Komisia
vzala túto informáciu na vedomie.

3. 7. Zoznam neplatičov a nedoplatkov 10/2017
Komisia prerokovala predložený zoznam a požiadala oddelenie sociálnych služieb, aby p. Debnárová
vykonala pohovor s p. F. M., bytom Bojnická 25, a oddelenie vykonalo komplexné  posúdenie jeho
sociálnej situácie za účelom zistenia možnosti jej riešenia spolu s možnosťou úhrady
nedoplatku na nájomnom.  Úloha platí informáciu na nasledujúce rokovanie komisie.

3.8. Rôzne
R. A., Bratislava- Nové Mesto – na rokovanie komisie bol predložený materiál žiadosti riešenia bytovej
situácie menovanej. Komisia odporučila, aby menovaná podala oficiálnu žiadosť o poskytnutie bytu s
potrebnými dokladmi, na posúdenie možnosti zaradenia do zoznamu žiadateľov o byt podľa platných
zásad. Po podaní žiadosti, komisia požiadala oddelenie správy majetku a vnútornej správy
o bezodkladné oznámenie p. predsedníčke Ing. Šebejovej za účelom vykonania poslaneckého
prieskumu.

K bodu  č. 4
1. Jednorazové finančné výpomoci k Vianociam 20167
Na rokovanie komisie bol predložený materiál a podklady k poskytnutiu jednorazových finančných
výpomocí k Vianociam 2017. Pani Janovičová informovala komisiu o postupe pri vypracovaní zoznamov
obyvateľov, ktorým bude poskytnutá uvedená finančná výpomoc. Zoznamy sociálne slabších rodín
s deťmi, obyvateľov, ktorým boli zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktorí
poberajú dávky a príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, boli vypracované
z podkladov uvedeného úradu. Podľa platných zásad, na základe oznámenia v Hlase Nového Mesta,
nezamestnaní, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a osamelí a nepracujúci dôchodcovia s dôchodkom
do 370,- € podali žiadosť o poskytnutie vianočnej výpomoci, ktorej prílohou bola fotokópia dokladu
o výške dôchodku, resp. poberaní dávky v hmotnej núdzi. Suma finančných výpomocí k Vianociam 2017
bola určená v súlade s platnými Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto a schváleným rozpočtom mestskej časti.
Uznesenie č. 7/4
Komisia prerokovala predložený návrh rekapitulácie poskytnutia jednorazových finančných výpomocí
k Vianociam 2017 a zoznamy obyvateľov, ktorým bude poskytnutá uvedená finančná výpomoc
a odporučila priznať pre 231 obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto jednorazové finančné
výpomoci v celkovej sume 8 690,- €, v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. L. J., Bajkalská 5/A, Bratislava  - požiadala starostu Mgr. Rudolfa Kusého o poskytnutie
jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení syna Mateja Lupu, narodeného 26. 04. 2016. Menovaná sa
prihlásila k trvalému pobytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto po narodení dieťaťa. V čase
narodenia dieťaťa spĺňala podmienky pre priznanie finančného príspevku v mestskej časti Bratislava-
Rača. Komisia prerokovala predloženú žiadosť, ako aj odpoveď prednostu Miestneho úradu a vzhľadom
na uvedené skutočnosti a v súlade s platnými zásadami neodporučila poskytnúť požadovanú jednorazovú
finančnú výpomoc pani J. L..

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



3. Dotaz na vianočný príspevok
K. M., Kominárska 6 , Bratislava – Na rokovanie komisie bolo predložené podanie p. Kováčovej, ktorá
sa obrátila na poslancov našej mestskej časti s otázkou, podľa akých kritériá je určená výška dôchodku pre
priznanie Vianočnej výpomoci. Komisia  sa oboznámila s listom menovanej ako aj odpoveďou oddelenia
sociálnych služieb MÚ a s jeho obsahom súhlasila.

K bodu 5 – Rôzne.
1. Úprava prevádzkového času lanovej dráhy

V súvislosti s prerokovaním materiálov EKO–podniku VPS navrhol p. Lamprecht úpravu
prevádzkového času Lanovej dráhy v lete od 10,00 – 20,00 hod. a v zimnom období od 10,00 – 16,00
hod.

2. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Nasledujúce zasadnutie
komisie bude dňa 16. 01. 2018. Pozvánka a materiály budú poslané obvyklým spôsobom.

Ing. Katarína Šebejová v. r.

predsedníčka  komisie SVaB

Vladislava Janovičová v. r.

zapisovateľka komisie SVaB



Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Pripomienky Mária Kaducová

Komunitný plán sociálnych služieb vychádza zo zákona o sociálnych službách.
Podľa § 83 ods. 1 zákona o sociálnych službách Obec vypracúva komunitný plán sociálnych
služieb a vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb.
Pripomienka 1: Komunitný plán sociálnych služieb by mal byť dôslednejšie plánom, viac ako len
stratégiou.
V § 80 zákona o sociálnych službách je uvedené, čo obec poskytuje alebo čoho zabezpečuje
poskytovanie, čo zriaďuje, zakladá a kontroluje (napr. nocľaháreň), a ďalej čo môže poskytovať
a vykonávať. Medzi povinnosťou a možnosťou je rozdiel.
Pripomienka 2: V komunitnom pláne treba navrhnúť riešenie všetkých povinností obce § 80
Podľa § 83 ods. 5 zákona komunitný plán určuje ciele a priority, časový plán realizácie, spôsob
vyhodnocovania jeho plnenia. Takéto zámery sú v pláne uvedené len dva (zariadenie
opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov).
Pripomienka 3: Dopracovať do plánu ďalšie ciele a priority harmonogram ich realizácie.
Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov sú len v komunitnom
pláne na roky 2017 – 2021, nedostali sa však do rozpočtu ani na rok 2018 ani plánu investícii.
Pripomienka 4: Dopracovať do plánu investícií a rozpočtu na r. 2018 výdavky na Vybudovanie
zariadenia opatrovateľskej služby a na Vybudovanie zariadenia pre seniorov.

Pripomienky ku Kominitnému plánu sociálnych služieb.

Dobrý deň.

V uvedenom materiáli ma  zaujala jedine časť OSOBY OHROZENE SOCIALNYM
VYLUČENÍM, s ktorou sa stotožňujem, ostatné analýzy grafy, výsledky prieskumov, komunitné
plány  a vízie sú síce pekné, ale iba na papieri. Skutočnosť a realita je úplne iná a všetci sa s tým
stretávame denno denne. Podľa môjho názoru to treba riešiť priamo v teréne  s pomocou sociálnych
pracovníkov v súčinnosti s poslancami a oddelením sociálnych služieb. Len tak vieme uvedeným
sociálne neprispôsobivým spoluobčanom pomôcť.

s pozdravom      R. Lamprecht


