
Z á P i s nic a č.27/2013 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 15.5.2013 

Prítomní: RNDr.Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovi1:ová, 
Doe.RNDr.lvan Haverlík, CSc 

Prizvaní: Ing. Ján Krta, 
Ospravedlnení: MUDr. Marek Čambal, PhD, 
Program: 

1. Ot von:nie 
2. Kontrola uzneselú 
3. Dotácie 
4. Materiály na zastupiteľstvo 
5. Rôzne 
6. Ukon1:enie 

Začiatok rokovania o 16.30 h 

K bodu I) Otvorenie 

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

K bodu 2) Kontrola uznesení 

Z predchádzajúceho rokovania komisie neboli dané žiadne uznesenia. 

K budu 3) Dotácie 

Uzneseníe č. 15/2013 
Komisia pre sociálne veci zdravotníctvo a rodinu odporúča míestnemu zastupiteľstvu schválit' 
dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v I'oku 2013 pre jedného žiadatc1a 
v takto navrhovanej sume: 

Ziadosť zo dňa Žiadatel' llÚčel dotácie Požadovaná Komisia 
2/Cicl'ová skupina dotácia SZR návrh 
3/Počet členov/kl. m.č.BA-SM dot. r.2013 

Občania so špeciálnymi potrcbami-ZP 
26.4.2013 Autistické ccntrum II Proj t:kt-Terapia senzorickej 
Štatutár: Andreas n.O. integrácie-denná realizácia máj-
Ing. Katenna Galandova 7 december 2013 

692 € 200 € Nakládalová 811 06 Bratisla va l 2/ Deti a mlndi ľudia s autizmom 
l. 3/2 deti týždenne z Mé- SM 

(celkovo 40 de!.í týždcllm:) 

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

K bodu 4) Materiály do zatupiteľstva 

Uznesenie č. 16/2013 
Komisia berie na vedomie návrh Všeohecne zliväzného nariadenia (ďalej len "VZN") o povirmum 
príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povirmum príspevku na činnosť školského klubu detí 



a povilmom príspevku na stmvovanie v zariadení školského stravovania, návrh VZN ktorým sa 
zručuje školská jedáleIi pri MS Medená 24 v Dratislave podľa siete škôl a školských zariadení a návrh 
VZN ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleIi pri MŠ Heydukova 25 v Bratislave podl'a siete škôl 
a školských zaiadení. 

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

K bodu 5) Rôzne 
Ing. Krta iIúonnoval poslancov o problť:me uskladnenia smetných košov s domáeiIll odpadom 
v Senioreentre SM na Podjavorinskej ulici č. 6, ktoré nemá priestor na wniestnenie, nakol'ko tam nie 
je pozemok. Smetné nádoby boli bez výpovednej lehoty postavené na ulicu (podľa zistených 
záznamov je to 5 rokov neriešená situácia). Riaditeľka Seniorcentra SM oslovila všetkých vlastnikov 
nehnuteľností vokolí Seniorcentra. Napriek ich ústretovosti na žiadnom dvore nie je možnosť 
umiestnenia dvoch vel'kých smetných nádob, vzhľadom na parkovú úpravu dvorov. Jediným možným 
riešením je umiestnenie smetných nádob vo vyhradenom priestore ZŠ s MŠ na Škamiclovej I ktorá je 
v blízkosti Seniorcentra po rovnom teréne a disponuje dostatočným priestorom na uskladnenie nádob 
ako školy tak aj Seniorcentra, ktoré splIia hygienické a bezpei:nostnť: podmienky. Podotýkame, že 
smetné nádoby Seniorcentra sú uzat vorenť: a riadne uzamknuté. 
Poslanci zohrali intomláeiu na vedomie a navrhli niekoľko alteľllatív riešenia problému. 
I, Osloviť na spoločné rokovanie majitel'a pozemku na Zochovej ulici (bývalá Gynekológia) , 
2, kúpiť mriaziarenský box , 
3, postaviť stojisko na mieste parkovania. 

K bodu 6) Ukončenie 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17.40 h . 

Predbežný dátum nasledujúcej komisie je 19.6.2013. 

Zapísala: Mgr.Mária Mrázová, zapisovatel'ka 
02/59 246 393, 0911 107 543 

Rozdel'ovník: 

RNDr. 

RNIJr. Mário Ldovič, PhD.,MľI-I - predseda komisie 
Členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta zástupca starostky 
MUDr. Petcr Osuský, CSLO. - zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homol'a prednosta 
I ng. Oliver Paradciser - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jašková vedúca oddelenia sociálnych veei a riaditeľka SeniorLOentra SM 
I ng. Paulina Sclunidtová - rdhát organizačný 
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