
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  september 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.09.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.09.2013 

 
 

N á v r h  
na poskytnutie dotácií z rozpo čtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

- sociálna oblas ť 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky 
mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať Návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2013 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Július Papán 
vedúci finančného oddelenia 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Július Papán 
vedúci finančného oddelenia 
Věra Hučková 
referát účtovníctva 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zápisnicu z komisie 

 
Prerokované : 
v komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
 
 
 



                                                                     
 
 
 
Návrh uznesenia :  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto : 
 
 
 
1. Živena, spolok slovenských žien /Miestny odbor Bratislava,Konventná 11, Bratislava/ 
     Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin 
účel : názov projektu: „Vzdelávať sa naplno, žiť v každom veku“ 
         Pisztoriho palác , september – december 2013    200 € 



 
Dôvodová správa : 
 
          Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s rozpočtovými pravidlami poskytuje 
dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, podľa ktorého jednotlivé žiadosti 
posudzujú príslušné komisie, navrhujú, ktoré projekty odporúčajú podporiť a ako finančnou 
čiastkou. 
O poskytnutí dotácií k termínu určenému pre distribúciu materiálov na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve rokovala komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu. Jej 
odporúčania sú predmetom návrhu uznesenia. 
 
Sociálna oblasť 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
9 000 Senior klub Kalvária                700 

Charita Blumentál                    700 
Okres.org.Jednoty dôch.          100 
Združ.kresť.seniorov Slov.      700 
Katolícka jednoty m.Bratis.     700 
ZO 07 pri okr.org.JDS             200 
Pokoj a dobro-klub dôch.         700 
Bratisl.arcidiecézna charita      700 
Bratisl.arcidiecézna charita      300 
ECHO                                      300 
Združ.zdrav.post.obč.              400 
Slov.zvät.telesne.post.             100 
Charita Blumentál                    600 
Prešporkovo rod.centrum         300 
Bratisl.spolok nepoč.1930        300 
Liga proti rakovine /Venuša/    300 
Združ.zdravot.post.občanov     300 
Únia nevid.a slabozrakých       300 
Andreas-autistické centrum     200    

 Živena                               200  

Spolu                                  7 900                      200 900 
 
Oblasť školstvo a šport 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
1 500  /  

Spolu                                                    1 500 
 
Oblasť kultúry 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
41 500 GUnaGU                                12 000 

OZ FOTOFO                              500 
OZ TICHO                            10 000 
Nadácia M.R.Štefánika              150 
Eur.hud.akad.BA-Schengen    3 000 
OZ Korunovačná Bratislava    3 000 
Nadácia Horský park                  500 
Ergon Art                                 1 000 
ORFEO,združ.konc.um.a p.    3 000 
Rock Pop Bratislava                   500 
4 ARTS                                    2 000 
NEO nezisková organ.                500 
Spolok Martina Rázusa,OZ        500 
Ústredie ľud.umel.výroby           100 
Technik akademik-zbor              400 
Slovak Klezmer Associatin         350 

  

Spolu                                    37 500                              /          4 000 
 
Oblasť životného prostredia 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
1 500 Stavocentrum-Polák             200 

BLAHO-BYT,spol. s r.o.     196 
  

Spolu                              396 / 1 104 
 



Z á P i s nic a č. 28/2013 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 19.6.2013 

Pritomní: RNDr.Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová, 
Doc.RNDr.Ivan Haverlík, CSc 

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Viera Jašková, JUDr.Mária Barátiová, Mgr. Zuzana Čierniková 
Ospravedlnení: MUDr. Marek Čambal, PhD, 
Host': Mgr. Kamil Homola 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uzneseni 
3. Dotácie 
4. Materiály na zastupiteľstvo 
5. Rôzne 
6. Ukončenie 

Začiatok rokovania o 16.00 h 

K bodu 1) Otvorenie 

Zasadanie komisie zahájil predseda komisie pre sociálne vecí, zdravotnictvo a rodinu RNDr. M. 
Ležovič, PhD.,MPH .. Ospravedlnil pre neprítomnosť poslanca MUDr. Mareka Čambala. 

K bodu 2) Kontrola nznesení 

Z predchádzajúceho rokovania komisie zo dňa 15.5.2013 boli uznesenia splnené. 

K bodu 3) Dotácie 

Uznesenie č.17/2013 
Komisia pre sociálne veci zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvn schválit' 
dotácie z rozpočtu mestsl{ej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2013 pre jedného žiadatela 
v takto navrhovanej sume: 

Ziadosť zo dňa Ziadateľ l/Účel dotácie Požadovaná Komisia 
2/Ciel'ová skupina dotácia SZR návrh 
3!Počet členov/kl. m.č.BA-SM dot. r.2013 

12.6.2013 Zivena-spolok 1/ Projeld·"Vzdelávať sa naplno, 
Štatutár: slov.žien, Miestny žiť v každom veku". Pisztoriho 
PhDr. odbor Bratislava palác-september-december 2013 

1000,· € 200,· € Alena Bučeková Konventná 1 2/ Seniori a mladí 
811 03 Bratislava 1 ľudia, vzdelávacie aktivity 

3/32 členiek z MČ-SM 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodn 4) Materiály do zatupiteľstva 

Mgr. Čierniková z referátu správnych konani informovala komisiu o návrhoch Všeobecne záväzných 
nariadeni a podaných protestov prokurátora. 
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1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalejlen "VZN") mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý bol 
spracovaný z dôvodu podaného protestu prokurátora proti VZN mestskej Časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Po 
preštudovani protestu prokurátora navrhuj e sa protestu vyhoviet' čiastočne. Mgr. Čiernikova 
zdôraznila, že v navrhovanom zneni sú taktiež zapracované požiadavky, ktoré vyplynuli z praxe. 
2) Protest prokurátora proti VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času 
predaja vobchode a času prevádzky služieb na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Po 
preštudovani protestu prokurátora navrhuj e sa protestu nevyhovieť z dôvodu nestotoŽllenia sa 
s námietkami. 
3) Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol 
spracovaný z dôvodu podaného protestu VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, 
krtorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku. Po 
preštudovani protestu prokurátora navrhuje sa protestu vyhoviet'. Mgr: Čierniková objasnila, v čom 
spočíva zmena právnej úpravy. 

Komisia sa ďalej zaoberala návrhom VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. JUDr. Barátiová vedúca referátu miestnych dani 
informovala, že k navrhovanej zmene VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2012 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sa pristupuje na základe viacerých pripomienok 
občanov-daňovníkov. 
Ďalej informovala o stanovisku k dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Sociálna komisia zobrala na vedomie informácie o návrhoch Všeobecne záväzných nariadení 
a protestoch proknrátora k VZN č./5/2010, 2/1996, 2/2013 a k navrhovanej zmene VZN č. 
7/2012, ako aj stanovisko k dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

K bodu 5) Rôzne 
Poslankyňa MUDr. Ležovičová informovala o komunitnom pláne hl. mesta Bratislavy, ktorý sa 
prerokovával na sociálnej komisii hl. mesta SR. 

Pani Mgr. Jašková vedúca. odd. soc. vecí a riaditeľka Seniorcentra SM informovala o sťažnosti na 
Seniorcentrum SM od klienta pána "N". 

Uznesenie č. 18/2013 
Komisia berie na vedomie st'ažnost' od pána ,,N". Odporúča riaditel'ke Seniorcentra SM 
preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu do DSS (neustále porušovanie domového poriadku, 
dlhodobé neplatenie od 1.7.2012). "Podľa odpornčenia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva je priestor, ktorý dočasne obýva pán "N" vhodný na umiestnenie kontajnerov" 
(vyriešenie problému stojiska kontajnerov). 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Mgr. Jašková informovala o dvoch vykonaných kontrolách v mesiaci jún v Seniorcentre SM z Úradu 
verejného zdravotnictva ktoré boli zamerané na a)bezpečnosť odpadov, b )dodržiavania hygienických 
predpisov celého SM, vrátane stravovac«i prevádzky, s výsledkom v obidvoch prípadoch bez 
porušenia zákonných predpisov. 

Uznesenie č.19/2013 
Komisa berie na vedomie informáciu o dvoch vykonaných kontrolách z Úradu verejného 
zd ravotníctva. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 
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Uznesenie č. 20/2013 
Komisia konštatnje, že nebol kompletne dodaný prehľad akcií a žiada sociálne oddelenie 
informovať včas o akciách, a informovat' o akciách v denných centrách o ktorých bnde sociálne 
oddelenie informované. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Poslanec Doc.RNDr.Ivan Haverlík, CSc. infonnoval o Pilotnom projekte zavedenia bezlepkovej diéty 
pre žiakov základných škôl v Starom Meste. 

Uznesenie č. 21/2013 
Komisia berie na vedomie informácin od pána poslanca Doc.RNDr.Ivana Haverlíka, CSc. o 
"Pilotnom projekte zavedení bezlepkovej diéty pre žiakov základných škôl v Starom Meste" . 

• 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokov 

.c:-7"'-----___ ~_"_ 

Zapisala: Mgr. Mária Mrázová, zapisovateľka 
02/59 246 393, 0911 107 543 

Rozdeľovník: 

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MP 

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MľH - predseda komisie 
Členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástnpca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástnpca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jašková - vedúca oddeleuia sociálnych veci a riaditeľka Seniorcentra SM 
Ing. Paulína Sclnnidtová - referát organizačný 
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