
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  november 2011 
 

             
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                  dňa  02.11.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 08.11.2011 
 
 

N á v r h   
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 

______________________________________________________________ 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana  R o s o v á 
starostka 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 2011  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Petra Strejčková 
Vedúca finančného oddelenia 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing.Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 
Věra Hučková 
 referát rozpočtu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- zápisnica z komisie      

 
Prerokované : 
 v komisii pre kultúru 
 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 dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 takto : 
 
 
1. Rodinné centrum Prešporkovo 
    Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava 
účel : Malá encyklopédia pre najmenších v slovenskom posunkovom 
          jazyku - kúpa projektora a plátna      300 € 
           
 
2. Nezisková organizácia Galéria 19 n.o. 
    Záborského 15, 831 03 Bratislava 
účel : na tlač pozvánok, plagátov, katalógového listu a  
         kašírovanie panelov Rodolfa Filu     500 € 
 
3. Marenčin PT,spol.s r.o. 
    Jelenia 6, 811 05 Bratislava 
účel : vydanie knihy, Hugo Gold a kol.:Židovská náboženská obec 
          v Bratislave v minulosti a súčasnosti     300 € 
 
4. OZ Priatelia Quo Vadis 
    Veterná 1, 811 03 Bratislava 
účel : realizácia kultúrnych podujatí  
         v Dome Quo Vadis       500 €  
 
5. OZ SkJazz 
     Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava 
Účel : vydanie publikácie, Jazz na Slovensku 1940-1970   400 € 
 
6. Spoločnosť Ježišova, Vydavateľstvo Dobrá kniha 
    Štefánikova 44, P.O.BOX 26, 917 01 Trnava 
účel : vydanie reprezentačnej publikácie 
           J.Haľko-Ľ.Rojka : Jezuiti v Bratislave    800 €   
 
           



 
 
 
 
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 rokovali komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu a 
komisia pre kultúru. Ich odporúčania sú predmetom návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
Oblasť dotácie Rozpočet v € Schválené v € Zostatok v € Návrh v € 
Sociálna oblasť 12 000 11 540   460   300 
Kultúra   3 000      500 2 500 2 500 
Školstvo a šport   3 000   2 300   700 / 
Životné prostredie   3 000   1 845 1 155 / 
Kultúra v Horskom parku   3 000   3 000 0 / 
spolu 24 000 19 185 4 815 2 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 8/20 ll, z 24. IO. 20 ll, 16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, Mgr. Miroslava Babčanová , Soňa 
Párnická 
Pozvaní: Ing. Ernest Huska 

Októbrové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestl1eho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, otvorila predsedkyiía komisie MUDr. Halka Ležovičová, privítala pozvaného 
vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku a oboznámila prítomných s programom: 

l. Návrh rozpočtu na rok 2012 na oddelenie kultúry, kultúrne zariadenia a príspevky OZ 
2. Návrh 
na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom 
s0bášneho obradu a príspevok rodičov za služby spojené s výkonom aktu slávnostného 
uvítania dieťaťa do života 
3. Návrl1 
na vyňatie sobôt 7.1.2012,7.4.2012,23.6.2012,1.9.2012,15.9.2012, 3.11.2012,24.11.2012, 
22.12.2012, 19.12.2012 z dni kedy sa vykonávajú sobášne obrady 
4. Termíny zasadnuti Miestneho zastupiteľstva 
5. Dotácie 
6. Zoznam pamätihodnosti v Starom Meste 
7. List Matice slovenskej- žiadosť pomenovať námestím Franza Liszta priestor na rohu 
Pánskej a Ventúrskej u\. 
8. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 20 II, doplnenie informácie o Medickú a Grassalkovichovú 
záhradu a konkrétnejšie finančné vyhodnotenie 
9. Dramaturgia Vianočných trhov 20 II 
IO. Rôzne 

1. Návrh rozpočtu na mk 2012 na oddelenie kultúl)', kultúrne zariadenia a príspevky 
OZ 

Komisia pre kultúru berie na vedomie Návrh rozpočtu kultúrnych zariadení a oddelenia 
kultúry na roky 2012 - 2014 a rokovať o iiom bude na svojom ďalšom zasadnutí po 
prerokovaní rozpočtu vo tinančnej komisii. 

hlasovaIlie ZfI: 6 proti: O zdržal sa:O 

2. Návrh 
na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené 
s výkonom sobášneho obradu a príspevok rodičov za služby spojené s výkonom aktu 
slávnostného uvítania dieťaťa do života 

Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová informovala prítomných so 
stavom realizácie sobášnych obradov na území MČ-SM. Zvýšil sa počet požiadaviek na 



sobáše mimo Zichyho paláca (najmä mimo pešej zóny), ktoré spôsobujú časové sklzy 
a narastajú náklady súvisiace s presunmi sobášiacich. 
Reakciou MČ-SM na vzniknutú situáciu má byť aktualizácia poplatkov v navrhnutej výške: 
Obyvatelia MČ-SM sa sobášia v Zichyho paláci bez poplatku, obyvatelia inej mestskej časti 
zaplatia I DDE. Všetci záujemcovia o výkon sobášneho obradu mimo Zichyho paláca, ale na 
území pešej zóny zaplatia 200E a mimo pešej zóny 300E. 

UZNESENIE 11/2011 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť výšky príspevkov snllbencov na úhradu nákladov za služby spojené 
s výkonom sobášneho obradu v súlade predloženým návrhom. 

hlasovanie zu: 6 proti: O zdržal sa:O 

r-redsedkyi'la.Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová informovala prítomných so 
zámerom vyberať príspevok 20E od rodičov bez trvalého bydliska na území MČ-SM za 
služby spojené s v}'konom aktu slávnostného uvítania dieťaťa do života. V rámci diskusie 
bolo skonštatované, že tento príspevok sa t)'ka len minimálneho počtu detí. Uvítania detí sa 
vykonávajú pred sobášnymi obradmi alebo medzi nimi. 

UZNESENm 12nOll 

Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť výšku príspevkov 20E od rodičov bez trvalého bydliska na území MČ-SM za 
služby spojené s výkonom aktu slávnostného uvítania dieťaťa do života. 

Itlusovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 

3. Návrh 
na vyňatie sobôt 7.1.2012, 7.4.2012, 23.6.2012, 1.9.2012, 15.9.2012,3.11.2012,24.11.2012, 
22.12.2012,19.12.2012 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 

UZNESENIE 13/2011 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť návrh na vyňatie sobôt 7.1.2012, 7.4.2012, 23.6.2012, 1.9.2012, 15.9.2012, 
3.11.2012, 24.11.2012, 22.12.2012, 19.12.2012 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 
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4. Termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

Predsedkyt'ía Komisie pre kultúru informovala pritomných poslancov s návrhom termínov 
rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva: 

10.1.2012 
17.1.2012 
7.2.2012 
14.2.2012 
20J.20 12 
27.3.2012 
15.5.2012 
22.5.2012 
19.6.2012 
26.6.2012 
18.9.2012 
25.9.2012 
23.10.2012 
30.10.2012 
4.12.2012 
1l.12.2012 

- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rolovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupitel'stva 

UZNESENIE 1412011 

Komisia pre kultúru navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto doplniť navrhovaný zoznam tenTIinov rokovania Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto v roku 2012 o rokovanie zastupiteľstva 20.11.2012 a zmeniť 
navrhovaný októbrový termin rokovania zastupiteľstva na 23.10.2012 a zárovelÍ doplniť 

. rokovanie miestnej rady na 13.11.2012 a zmeniť rokovanie miestnej rady na 16.10.2012. 

!tlasovaIlie za: 5 [Jroti: O zdržal sa: 1 

5. Dotácie pre kultúru 

Na októbrovom zasadnuti Komisia pre kultúru prerokovala šesť žiadostí o dotácie: 

Marenčin PT, spol. s. r. o. 
Jelenia 6 
811 05 Bratislava 
[ČO: 36750611 
DIČ: SK2022350946 
Názov projektu: Kristina Šudová-Tomčániová: Tajomstvá mojej ulice (knižná publikácia) 
Požadovaná výška dotácie: 700E 
Schválená výška dotácie: OE 
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Marenčin PT, spol. s. r. o. 
Jelenia 6 
SIl 05 Bratislava 
IČO: 36750611 
DIČ:SK2022350946 
Názov projektu: Hugo Gold a kol.: Ž.idovská náboženská obec v Bratislave v minulosti 
a súčasnosti (kniha) 
Požadovaná výška dotácie: SOOE 
Schválem\ výška dotácie: 300E 

Občianske zdnlženie Priatelia Quo Vadis 
Veterná I 
811 03 Bratislava 
IČO: 42175585 
DIČ: 202322176 
Nazov projektu: Kultúrne podujatia v Dome Quo Vadis 
Požadovaná výška dotácie: 829,3SE 
Schválená výška dotácie: SOOE 

Občianske zdmženie SkJazz 
Drotárska cesta 9 
811 02 Bratislava 
IČO: 42173965 
DIČ: 2022920295 
Názov projektu: Jazz na Slovensku 1940 - 1970 (kniha) 
Požadovaná výška dotácie: I 500E 
Schválená v:í'ška dob\cie: 400E 

Spoločnosť Ježišova, Vydavatel'stvo Dobl'á kniha 
Štefánikova44 
p, O. Box 26 
917 Ol Trnava 
IČO: 599051 
DIČ:SK20203S9877 
Názov projektu: J. Haľko - Ľ. Rojka: Jezuiti v Bratislave, reprezentačná publikácia 
Požadovaná výška dotácie: l 500E 
Schválená v:í'ška dotácie: 800E 

Spolok Dychová hudba Spojár 
Ž.ilinská I 
811 05 Bratislava 
IČO: 30811091 

Názov projektu: Honorár pre umeleckého vedLlceho a kapelníka Spolku Dychová hudba 
Spojár Bratislava 
Požadovaná výška dotácie: 500E 
Schválená výška dotácie: OE 
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UZNESENIE 15/2011 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie 300E spoločnosti s ručením obmedzeným Marenčin PT 
k vydaniu knihy, Hugo Gold a koL: Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti 
a súčasnosti, SOOE občianskemu združeniu Priatelia Quo Vadis k realizácii kultúrnych 
podujatí v Dome Quo Vadis, 400E občianskemu združeniu SkJazz k vydaniu publikácie, Jazz 
na Slovensku 1940 - 1970 a 800E Vydavateľstvu Dobrá kniha, Spoločnosť Ježišova 
k vydaniu reprezentačnej publikácie, J. Haľko - Ľ. Rojka: Jezuiti v Bratislave. 

hhrsovanie za: 6 proti: O zdrža! sa:O 

6. Zoznam pamätihodností v Starom Meste 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík informoval prítomných o svojich poznatkoch po preštudovaní 
Celomestského zoznamu pamätihodností, ktorý členovia Komisie pre kultúru dostali 
k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu v elektronickej podobe. Našiel niekoľko 

nezrovnalostí a nepresností, ale v zásade sa dá zoznam doptl'íať. 

UZNESENIE 16/2011 

Komisia pre kultúru súhlasí s predloženým materiálom a mestská časť Bratislava-Staré mesto 
Celomestský zoznam pamätihodností doplní v spolupráci s PhDr. Štefanom Holčíkom. 

hlasovanie za: 6 proti: O zdržal5a:0 

7. List Matice slovenskej- Žiadost' pomenovat' námestím Franza Liszta priestor na rohu 
Pánskej a Ventúrskej ul. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že z urbanistického hľadiska námestie, 
ako verejné priestranstvo je útvar s hranicami a žiadateľom vytýčené miesto tieto parametre 
nespliía. . 
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UZNESENIE 17/2011 

Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, schváliť pomenovanie priestoru na rohu Pánskej a Ventúrskej ulice Námestím Franza 
Liszta, nakoľko vytýčené miesto žiadateľom nespii\a parametre námestia. 

hlasoval/ie za: J proti:1 zdržal sa:2 

8. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011, doplnenie informácie o Medickú 
a Grassallwvichovú záhradu a konkrétnejšie finančné vyhodnotenie 

Pozvaný vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska informoval prítomných o doplnení 
Vyhodnotenia kultúrneho leta 20 II nielen požadovanými údajmi zo septembrového 
iasadnutia Komisie pre kultúru, ale i Vyhodnotením Letnej čitárne 20 II v Medickej záhrade, 
riaditeľkou Staromestskej knižnice. 

Komisia pre kultúru berie na vedomie informáciu Vyhodnotenie Kultúrneho leta 20 I l. 

Itlasovallie za: 6 proti: O zdrža! sa:O 

9. Dramaturgia Vianočných trhov 2011 

Pozvaný vedúci oddelenia kultúry [ng. Ernest Huska informoval o rozpracovanosti podlljatí 
v rámci Vianočných trhov a Silvestra. Konkrétnejšie údaje môže dodať na nasledujúce 
zasadnutie Komisie pre kul túru. 

10. Rôzne 

V rôznom predsedkyiía Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová dohodla s prítomnými 
poslancami termín novembrového zasadnutia Komisie pre kultúru na 28.11.20 I l o 16.30 h, 
v Centre hudby Zichyho palác, Ventúrska 9 s predbežným programom: 

l. Rozpočet pre kultúru na roky 2012 - 2014 
2. Kultúrny program v rámci Vianočných trhov 20 II 

3. Si[.",m,," 0'['.' • '''kioch S,,"ho MOd [ ~ 'rkm 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedkyiía Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka: Mgr. Beata Tatjányiová 
V Bratislave 24. októbra 20 II 

Ukončenie: o 19.00 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 

• 
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Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MZ m. Č. Bratislava - Staré Mesto 

Zápisnica č. 9 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 10.10.2011 

Prítomní: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová 
Doc. RNDr. [van Haverlík, CSc. 

Prizvaní: Ing. Ján KIta, Mgr. MaIta Mikulková, Mgr. Viera Jašková 
Ospravedlnený: MUDr. Marek ČaInbal, PhD. 

PrograIn: 
1) Otvorenie 
2) Akcie seniori 
3) Rozpočet na rok 2012 
4) Návrhy dátumov zasadaní zashlpiteľstva na rok 2012 
5) Dotácie 
6) Výročná správa Maják Nádeje n.o. 
7) Rôzne 
8) Zakončenie 

Začiatok rokovania o 16.00 hod. 

K bodu 1) Otvorenie 
Predseda M. Ležovič 

• Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič privítal prítomných 
a viedol rokovanie komisie. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Ospravedlnil neprítomnosť 
p. pOSlaIlCa M. Čambala. 

K bodu 2) Akcie seniori 
• POSlaIlCi dostali k dispozícii časový haImonogram projekhl Akadémie staI'omestského scniora, 

ktorého cieľom má byť uspokojiť túžbu po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom 
veku a harmonogram sprievodných akcií Festivalu pelUlej jesene pre seniorov mcstskej časti Bratislava
Staré Mesto. 
Poslanky,'ía H. Ležovičová 

• Zaujímala sa o počet záujemcov o prednášky. Pod'alcovala za organizáciu výletu na pútnické 
miesto do Mariánkya za výlet na BiofaI'mu v Stupave. Privítala by, keby sa takéto akcic zorganizovali aj 
budúci rok. 
Vedúca oddelenia M. Mikulková 
Potvrdila informácie poslankyne H. Ležovičovej, žc staromestská samospráva nemá s projektom 
Akadémia staromestského seniora žiadne finančné výdavky, k dispozícii dáva iba svoje pricstory. 
Uznesenie 47/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada doručovať program pre seniorov, ktorý 
pripravuje mestská čast', prostredníctvom e-mailu včas a pravidelne každý mesiac. 
IDasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Uzuesenie 48/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada predložiť na decembrové rokovanie 
komisie písomný materiál s vyho,lnotením Festivalu peknej jesene. 
IDasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3)Rozpočet na rok 2012 
Predseda M. Ležovič 

• Konštatoval, že rozpočet na rok 2012 poslanci ešte ani lc 10.10.20 J l nedostali lc dispozícii. 
Zástupca staI'ostky J. I<..tta 

• Oznámil poslancom, že rozpočet sa pripravuje, budúci týždel'í ho vedúca finančného oddelenia 



dá k nahliadnutiu p. starostke. Situácia je komplikovanejšia kvôli plánovaným zmenám v podielových 
daniach. Metodický pokyn z ministerstva financií potrebný pri tvorbe rozpočtu bol na úrad doručený len 
minulý týždeJ'í. 

K bodu 3) Seniorcentrum 
Predseda M. Ležovič 

• Privítal p. Vieru Jaškovú, poveren ú riadením Seniorcentra 
Mgr. Viera Jašková, poverená riadením Seniorcentra 

• Informovala poslancov o organizačnej štruktúre, o profesnom zložení zamestnancov Seniorcentra, 
o výsledkoch svojej činnosti od jej nástupu do funkcie. Informovala poslancov o zistených nedostatkoch 
a o uskutočnených opatreniach, o problémoch terénnych opatrovateliek, o počte lôžok a o potrebných 
úpravách v pobytových zariadeniach Seniorcentra. Oboznámila poslancov s plánmi svojej práce. 
Informovala poslancov, že prevzala kompetencie týkajúce sa zariadení opatrovateľskej služby. 
Poslankyľía H. Ležovičová 

• Žiadala informácie o využití lôžok v jednotlivých zariadeniach, o počte l'udí, ktorí ukončili, alebo 
bol s nimi ukončený pracovný vzťah v Seniorcen!re, koľko nových zamestnancov do Seniorcentra bolo 
prijatých po nástupe p. Jaškovej do funkcie. 

• Konštatovala, že z rôznych strán počúva, že sa začína hovoriť o mobbingu a strachu pracovníkov 
Senioľcentra. 

Predseda M. Ležovič 
• Reagoval na informácie prednesené p. Jaškovou a zdôraznil, že v Seniorcentre nie je 

prezamestnanosť, ale je potrebná reštrukturalizácia. 
Uznesenie 49/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada predložiť pl'eclsedovi komisie všetky 
podania na Úrad verejného zdravotníctva, stanoviská Inšpektorátu p"áce, Ministerstva práce, 
rozhodnutia a zápisnice relevantných orgánov týkajúce sa prevádzky zariadení Seniorcentm. 
Dokumenty o rokovaniach so zamestnancami, návrhy výpovedí a dohôd o nkončení pl'acovnej 
činnosti, v ohllobí od 1. júna 2011 do súčasnosti. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 5) Návrhy dá/umov zasadani zastupiteľstva na rok 20 J 2 
Predseda M. Lcžovič 

• Odporúča, aby sa v roku uskutočnilo minimálne osem zasadaní miestneho zastupiteľstva. 
Poslankyiía H. Ležovičová 

• Uviedla, že práca poslancov je efektívnejšia, ak sú zasadania miestneho zastupiteľstva plánované. 
Zdôraznila, že výkonným orgánom je miestne zastupiteľstvo. 
Uznesenie 50/2011 
Komisia pre sociáinc veci, zd"avotnÍctvo a rodinn predkladá návrh na rokovanie miestneho 
zastnpitel'stva mestskej časti a na rokovanie miestnej rady v nasledovných tcrmínoch: 
10.1.2012 - rokovanie miestnej rady 
17.1.2012 - rokovanie zastnpitel'stva 
7.2. 2012 - rokovanie miestnej rady 

14.2.2012 - rol<ovanie zastupiteľstva 
20.3.2012 - rokovanie miestnej rady 
27.3.2012 - rokovanie zastupitel'stva 
15.5.2012 - rokovanie miestnej rady 
22.5.2012 - rokovanie zastnpitel'stva 
19.6.2012 - rokovanie miestnej rady 
26.6.2012 - rolwvanie zastnpitel'stva 
18.9.2012 - rokovanie miestnej rady 
25.9.2012 - rokovanie zastupiteľstva 
23.10.2012 - rokovanie miestnej rady 
30.10.2012 - mkovanie zastupitel'stva 

4.12.2012 - rokovanie miestnej rady 
11.12.2012 - rokovanie zastupitcl'stva 



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

K bodu 6) Dotácie 
Poslanci dostali na prerokovanie jednu žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto od Rodinného centra Prešporkovo. 
Poslankyňa H. Ležovičová 

• Pozitívne vyzdvihla činnosť materského centra, podľa nej je skvelá vec, ak sa deti učia 
komunikovať v posunkovej reči. 

• Navrhla, aby sa uzavretý asfaltový dvorček v ZŠ s MŠ Grässlingova, ktorý slúži pre potreby detí 
tamojšej materskej školy a materského centra, prikryl umelým zeleným trávnikom, prípadne tlmiacou 
gumou, ktorá deťom pri lU'ách zabezpečí vyššiu bezpečnosť. 
Poslanec I. Haverlík 

• Informovalo možnostiach získania flllančllých prostriedkov na pokrytie dvorčeka. 
Poslanci žiadajú, aby pri prerokovávaní žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti dostal 
predseda komisie k dispozícii kompletnú žiadosť žiadateľa o dotáciu. 
Uznesenie 51/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotáciu v sume 300 € pre Rodinné centrnm Prešporkovo. 
Hlasovauie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Žiadosť zo Žiadate]' l!Účel dotácie 
dňa 2/Cieľová skupina 

3/Počet členov/kl. m.č.BA-SM 

29.9.2011 Rodinné 11 Malá encyldopédia pre najmcnších 
Šlalutár: centrum v slovenskom posunkovomjazyktl-
Lenka Prcšporkovo kúpa projektora a plátna (čas 
Černáková Klobučnícka 4 uskutočnenia akcie 11/2011-
I. 811 Ol až 6/2012) 

Bratislava l 2/ 
3/7 detí z MČ- SM týždenne 

navštevuje kurz. 

K bodu 7) Výročná správa Maják Nádeje n. o. 
Poslankyňa H. Ležovičová: 

• Vyjadrila spokojnosť s predložením správy. 

Požadovaná 
dotácia 

300 € 

Dotácia Návrh 
v komisie 
r.2010 

O 300 € 

• Uviedla, že by bolo vhodné začať Llvažovať o opätovnom prevzalí objektu na Smrečianskej ulici 
do pôsobnosti mestskej časti. 

• Požiadala o informáciu o aktuálnej obsadenosti objektu na Smrečianskej ul., o štl1lktúrc klientov 
podľa trvalého bydliska, podľa dížky pobytu, žiada informáciu o počte kompletných rodín v zariadení, 
o počle detí a vekovom zložení detí. Žiada tiež informácie o spôsobe práce s konkrétnymi klientmi 
zariadenia a aké sú výsledky sociálnej práce. 

Uznesenie 52/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) berie na vedomie výročnú správu, ktorú predložil Maják Nádeje n.o. 
b) žiada na decembrové rokovanie komisie predložiť informácie o aktuálnom zložení dozornej 

mdy a správnej rady neziskovej organizácie, spolu s aktuálnymi kontaidmi na členov rád. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 8) Rôzne 
Predseda M. Ležovič 

• Informoval poslancov o kontrole plnenia uznesení. 
• Konštatoval, že prednosta uznesenie Č. 41/20 II zo dúa 20.7.20 ll, ktorý·t11 komisia žiadala 

pripraviť kritéria výberového konania, navrlmúť zložen ic výberovej komisie na micsto riaditeľa, 

riaditeľky Seniorcentra a matcriál predložiť na scptembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva splnil 



a materiál pripravil. Na pokyn starostky bol však materiál stiahnutý z rokovania a nebol predložený 
miestnej rade. 
Poslanci 

• V diskusii sa informovali o využívaní prepravnej služby. 
Zástupca starostky J. Klia 

• Informoval poslancov, že prepravnú službu zabezpečoval referát prevádzky úradu a údržby. 
Pre nedostatky v riadení prepravnej služby však zástupca starostky poslal interný list, ktorým 
dispečing prepravnej služby na žiadosť starostky prechádza na sociálne oddelenie. 
Poslanci 

• Na žiadosť vedúcej oddelenia sa poslanci zaoberali dvoma žiadosťami o poskytnutie peľíažnej 
a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti. 
Uznesenie 53/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu súhlasí s poskytnutím peňažnej podpory v sume 
100 € pre p. A. Pavlíkovú a v sume 100 € pre p. E. Zamarovskú. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 5) Záver 
Predseda M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil rokovanie. 

Ukončenie rokovania o 19.30 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka 
02/59246397 
0911 828347 

Rozdel'ovník: 
RNDr. Mário Lcžovič, PhD., MPR - predseda komisie 
členovia komisic KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser, hlavný kontrolór 
Mgr. Marta MilQllková - vedúca oddelenia sociálnych vecí 
Ing. Paulina Schmidtová - ref.. organizačný 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 


