
Z á p i s nic a č. 23/2013 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 16.1.2013 

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

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr.Viera Jašková, 
Neprítomní: Mgr.Viera Jašková 

Program: 

l. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Program podľa potreby 
4. Rôzne 
5. Ukončenie 

Začiatok rokovania o 16,30 h 

K bodu l) Otvorenie 

Novoročné zasadanie komisie zahájil predseda komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a rodinu 
RNDr. M. Ležovič, PhD.,MPH., konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Ospravedlnil pre 
krátkodobú neprítomnosť pani poslankyňu MUDr.Ležovičovú. 

K bodu 2) Kontrola uznesení 

Predseda komisie vyjadril spokojnosť s plnením uznesenÍ. 

K bodu 3) Program podľa potreby 
V rámci diskusie poslanci prijali nasledujúce uznesenia. 

Uznesenie č. 1/2013 
Sociálna komisia berie na vedomie Výročnú správu za rok 20 II Rodinného centra Prešporkovo. 

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

Uznesenie č. 2/2013 
Sociálna komisia žiada pána prednostu o zabezpečenie Výročnej správy za roky 2010 a 2011 od 
neziskovej organizácie Maják nádeje, Karpatská 24, Bratislava do februároveho zasadania komisie. 

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

Z oddelenia verejného poriadku a miestnych daní boli pred zasadaním komisie doručené 

"Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" a "Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze používania, 
predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
Sociálna komisia konštatovala, že Všeobecne záväzné nariadenia boli doručené, avšak pre nedostatok 
času neboli prerokované. 

K bodu 4) Rôzne 
Poslanci žiadajú o predloženie informácií do nasledujúceho zasadania komisie: 
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a) kedy sa odsťahoval pán Ing.Trnovec " Klub mnohodetných rodín OZ" z priestorov na 
Heydukovej ul. 25 a kam , 

b) predložiť Výročnú správu za rok 2011 a 2012, 
c) ako sa teraz využíva priestor, 
d) aké sú priestory na Dostojevského rade 

Uznesenie č.3/2013 
Sociálna komisia žiada pána prednostu o predloženie Výročných správ za roky 20 II a 2012 od 
organizáciií sídliacich v Komunitnom centre na Heydukovej 25 Bratislava do nasledujúceho zasadania 
komisie. Sú to organizácie: Združenie na pomoc I'uďom s mentálnym postihnutím, Národná rada 
občanov so zdravotným postihnutím v SR, Agentúra podporovaného zamestnávania. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie č. 4/2013 
Sociálna komisia žiada pána prednostu o informáciu, kol'ko prispieva štát na jedno lôžko v Zariadení 
opatrovatel'skej služby, do nasledujúceho rokovania komi sie. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie č. 5/2013 
Sociálna komisia žiada pána prednostu o informáciu obsadenia miest v Zariadeniach opatrovatel'skej 
služby k 15.1.2013 do nasledujúceho zasadania komisie. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie č. 6/2013 
Sociálna komisia žiada pána prednostu o vyjadrenie, kolko platia klienti za lôžko od-do (šek) 
v Zariadeniach opatrovatel'skej služby a v Zariadení pre seniorov do nasledujúceho zasadania komisie. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie č. 7/2013 
Sociálna komisia žiada prednostu o napísanie záznamu do nasledujúceho rokovania komisie 
z oficiálnej návštevy vedúcich pracovníkov z Mestkej časti Praha I zo Zariadenia opatrovatel'skej 
služby, Sociálnych vecí, Právneho-postrehy, porovnanie služieb a vízie, čo nás oslovilo. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 5) Ukončenie 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18.30 h. 

Zapísala: Mgr.Mária Mrázová, zapisovatel'ka 
02/59246393, 091 l 107 543 

H 

2 



Rozdeľovník: 

RNDr. Mário Ležovič , PhD.,MPH - predseda komisie 
Členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homol'a - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jašková - vedúca oddelenia sociálnych veci a riaditel'ka Seniorcentra SM 
Ing. Paulína Schmidtová - referát organizačný 
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