
Z á p i s nic a č.26/2013 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 17.4.2013 

Prítomní: RNDr.Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová, 

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr.Viera Jašková, Mgr. Čierniková Zuzana 
Ospravedlnení: MUDr. Marek Čambal, PhD, Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Dotácie 
4. Materiály na zastupiteľstvo 
5. Rôzne 
6. Ukončenie 

Začiatok rokovania o 16.30 h 

K bodu l) Otvorenie 

Zasadanie komisie zahájil predseda komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a rodinu RNDr. M. 
Ležovič, PhD.,MPH .. Ospravedlnil pre neprítomnosť poslancov MUDr. Mareka Čambala a Doc. 
RNDr. Ivana Haverlíka, CSc .. 

K bodu 2) Kontrola uznesení 
Komisia konštatovala že uznesenia z predchádzajúceho rokovania komisie boli splnené. 

K bodu 3) Dotácie 
Do dátumu zasadania komisie neboli podané žiadosti na dotácie. 

K bodu 4) Materiály do zatupiteľstva 
Komisia sa zaoberala návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "návrh VZN") o 
dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, ktorý bol spracovaný z 
dôvodu podaného protestu prokurátora proti VZN č. 12/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pričom navrhované znenie reflektuje aj na záležitosti 
vyvstávajúce z praxe. Mgr. Čierniková z oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych daní 
informovala, že po preštudovaní protestu prokurátora navrhujú protestu vyhovieť a objasnila v čom 
spočíva zmena právnej úpravy. Komisia berie na vedomie informáciu k návrhu VZN. 

K bodu 5) Rôzne 
Poslanci ďakujú za zaslanú tabuľku o organizovaní spoločného stravovania pre dôchodcov. Ing. Krta 
informoval o pripravovaných podujatiach pre staromešťanov . Mgr. Mrázová informovala, že po 
schválení všeobecne záväzného nariadenia č.5/20 13 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za 
poskytovanie soc. služby pre rodiny s deťmi je Seniorcentrum SM pripravené zahájiť opatrovateľskú 

službu pre rodinu s tromi deťmi po jej písomnom vyjadrení. 

K bodu 5) Ukončenie 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 017.15 h. 
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Predbežný dátum nasledujúcej komisie je 15.5.2013. j ---r 
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Zapísala: Mgr.Mária Mrázová, zapisovateľka 
02/59246393, 0911 107543 

Rozdeľovník: 

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH 

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 Homoľa - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jašková - vedúca oddelenia sociálnych veci a riaditeľka Seniorcentra SM 
Ing. Paulína Schmidtová - referát organizačný 
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