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Kód uznesenia: 6.1.2

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní
materiálu
s ch v a ľ u j e
poskytnutie dotácie neziskovej organizácii Depaul Slovensko na činnosť sociálnej služby
nocľahárne na rok 2018 vo výške 15 000 eur.

Dôvodová správa
Hlavné mesto účinnosťou zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytuje finančné príspevky
na prevádzku sociálnej služby rôznym neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, či už
obligatórnym alebo fakultatívnym spôsom.
Depaul Slovensko, n. o. je neverejným poskytovateľom sociálnej služby – nocľaháreň,
ktorej hlavné mesto prenajíma svoje priestory za 1 euro/ rok. Uvedenému neverejnému
poskytovateľovi hlavné mesto poskytuje finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby
podľa § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách na nízkoprahové denné centrum, na terénnu
sociálnu službu krízovej intervencie na základe obligatórnej povinnosti. Z hľadiska
fakultatívnych možností hlavné mesto poskytuje finančný príspevok na prevádzku na
nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby a stredisko osobnej hygieny.
Podľa §78aa zákona o sociálnych službách hlavné mesto nemôže poskytnúť finančný
príspevok na prevádzku nocľahárne Depaul Slovensko n.o., nakoľko uvedený príspevok už
bol poskytnutý Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bratislava. Podporu prevádzky zariadenia považuje hlavné mesto z hľadiska zabezpečenia
starostlivosti o ľudí bez domova a zároveň plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie pomoci
ľuďom bez domova za žiadúcu.
Jedinou legislatívnou možnosťou ako finančne podporiť prevádzku zariadenia je
prostredníctvom dotácie, ktorej poskytnutie je viazané na splnenie podmienok Všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislava č. 16/2012 o poskytnutí dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hl. mesta SR Bratislava (ďalej len „VZN“).
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 654/2018
zo dňa 13. 09. 2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na poskytnutie dotácie
na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000
eur.
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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 04.09.2018

K bodu 5:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť
sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000 eur“, ktorý predložil
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.
Uznesenie:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť poskytnutie dotácie neziskovej organizácii
Depaul Slovensko na činnosť sociálnej služby nocľahárne na rok 2018 vo výške 15 000 eur.
Hlasovanie:
prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0

Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 05.09.2018
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník
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