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

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 19.6.2013 

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

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Viera Jašková, JUDr. Mária Barátiová, Mgr. Zuzana Čierniková 
Ospravedlnení: MUDr. Marek Čambal, PhD, 
Hosť: 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 l) 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 uznesení 

Z predchádzajúceho rokovania komisie zo dňa 15.5.2013 boli uznesenia splnené. 

K bodu 3) Dotácie 

Uznesenie č.1712013 
Komisia pre sociálne veci zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2013 pre jedného žiadatela 
v takto navrhovanej sume: 

Ziadosť zo dňa l.iadatel' IlUčel dotácie Požadovaná Komisia 
2/Ciel'ová skupina dotácia SZR návrh 
3IPočet členov/kJ. m.č.BA-SM dot. r.2013 

12.6.2013 Živena-spolok 11 Projekt-"Vzdelávať sa naplno, 
Štatutár: slov_žien, Miestny žiť v každom veku". Pisztoriho 
PhDr. odbor Bratislava paJác-september-december 2013 

1000,- € 200,- € Alena Bučeková Konventná 1 21 Seniori a mladí 
811 03 Bratislava 1 ľudia, vzdelávacie aktivíty 

3/32 členiek z MČ-SM 

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

K bodu 4) Materiály do zatupiteľstva 

Mgr. Čierniková z referátu správnych konani informovala komisiu o návrhoch Všeobecne záväzných 
nariadení a podaných protestov prokurátora. 
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l) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďal~ len "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 území mestsk~ časti Bratislava-Staré Mesto. Po 
preštudovaní protestu prokurátora navrhuje sa protestu vyhoviet' čiastočne. Mgr. Čiernikova 
zdôraznila, že v navrhovanom znení 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 území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Po 
preštudovani protestu prokurátora navrhuje sa protestu nevyhovieť z dôvodu nestotožnenia sa 
s námíetkami. 
3) Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na území 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 vyhovieť. Mgr. Čierniková objasnila, v čom 
spočíva zmena právnej úpravy. 

Komisia sa ďalej zaoberala návrhom VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
území 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 Slovensk~ republiky Bratislavy. 

Sociálna komisia zobrala na vedomie informácie o návrhoch Všeobecne záväzných nariadení 
a protestoch prokurátora 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". 

Umesenie č. 18/2013 
Komisia berie na vedomie sťažnosť od pána "N". Odporúča riaditeľke Seniorcentra SM 
preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu do DSS (neustále porušovanie domového poriadku, 
dlhodobé neplatenie od 1.7.2012). "podľa odporučenia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva je priestor, ktorý dočasne obýva pán "N" vhodný na umiestnenie kontajnerov" 
(vyriešenie problému stojiska kontajnerov). 

IDasovanie: 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 stravovacej prevádzky, s výsledkom vobidvoch prípadoch bez 
porušenia zákonných predpisov. 

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

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

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

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

Hlasovanie: Pritomní: 3 Za: 3 Proti: O 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokov 

Zapísala: Mgr.Mária Mrázová, zapisovateľka 
02/59246393,0911107543 

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 Homoľa - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór 

Zdržal sa: O 

Mgr. Viera Jašková - vedúca oddelenia sociálnych veci a riaditeľka Seniorcentra SM 
Ing. Paulína Schmidtová - referát organizačný 
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