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Z á P i s nic ,\ č. 33/2014 
zo zasadnutia komisie pre sociál nt' veri, zdnll'olllictvo a rodinu Miestneho 

zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-StarÍ' Mesto, 
konanej dňa 22.1.2014 

Pritomní: RNOLMilrio Ležovič, PhD., MPl-!, MUDr. [-laika Ležovičová, 
doc.RNDr.lvan Haverlík, CSc, doc.MUDr. M:lrck ("ll1b:d. PhD, 

Prizvaní: Ing . .lán Klin, Mgr. Viera .rašková. p.lngrid Lctcna:vovú, [\:[gr. Zuzana Čiernikov8 

Program: 
i. Otvorenie 
o Materialy do /nstupitel'stva-VZN 
_). Dotácie 
4. Sťažnosť 

5. Seniorcentruln SM 
6. Rô~:.:ne 

7. Ukončenie 

Z"či:ltnk rokovatlia o 17.00 h 

K bodu l) Otvorenie 

Predsed,'! komisie privítal prítomnýc II a poprial všc.:l:k:;'lll úspešn» Nm,): ľok. Infúľll1()V~ll komisiu 
CI hodoch nnv:.,še ktoré neboli v pozvánke. 

K hodu 2) Material)' do zastupiteľstva-VZN 

Mgr. Cierniková odborná referentka referátu spnívnych konani inľol'lllov·ala komisiu o opi:i1.i.wJ1)ich 
protestoch prokurátora k Všeobecne záväzným nAriadeniam a to: 

L prejednanie protestu prokurátora proti všeobecne lŕlv~i:wéi11u nariadeniu Ineslskei časti í1ratislava
Stal'é rVlesto č,()/2013 o niektor)/ch podmienkach drh1l1ia psov nn LI/Tmí Illeslske.i ČeJSli BralislcJva-Staré 
J\1csto il návrh všeobecne záv~izného nariadenia mestskej casti Staré Mesto é ... ./20 l /~ () niektoľ)'ch 
podlllienkach držania psov na území mestskej časti r3ratislavél-Slaré Mesto. IJrotestll prokurátora sa 
navrhuje vyhovieť čiastočne a preto sa predkladá qj nov)' návrh VZN. 
Poslanci polemizovali co t0111, ako sa chápe verejné pricstrallstvo. JVIgr. (~ier!likovú podotkla, žc nie je 
zúkollorfl sG:lľlovená definícÍa verejného priestrallst\'(l. 

Uznesenie l'. 32/2014 

S\lciálna konlisia navrhla vymedziť pOjem .. verejné priestn:ulslvo" d~fil',UVal)~" v ~'2 ods.5 rl8vrhu 
predmetného všeobecne záväzného nariadenia nasledovIle: 

Ponúka II alternatívy: 
I. Verejn»1ll priestranstvom sa na účely tohto nariadenia PO\'ť!:i.\ljl: vŠciky miest"l Iln území mestskej 
casti Bratislava-Staré M.esto, kt.oré slúžia \l(1 vcrc.'lilé lYLiv~ll\ic a }:.: !Ja ne lIlllOŽIli..:n)' V<;tllp bližšie 
IlcLlr(:encj skupine osôb, ktorÝ.lľli sll ulice, nálllc~t:j{l, Cl'~jt.v. c1H)(Liík) h:'ri:iS}. parkovisk;'!. Ilúbrcžia. 



mosty, tunely, pľiechody~ podcllOdy, nadchody, schody. parky. lúhr:lC.ly. detské' ihriskú. trhové miesta, 
cintoríny a pietne miesta, prjcstory a budovy staníc a zastA"vnk Železníc Slovenskej republiky. 
priestory a budovy staníc a zastávok verejnej osobnej dopravy. verejné Wc. 

2. Verejn)/lll priestranstvon1 sa na účely tohto nariadenia rozlllncjú všetky verejnc prístllpné miesta, 
slúžiace na verejné užívanie i.lko sú ulica, námestie. cesta. chodník. parkovisko. nábrežie. most. 
priechod. podchod, nadchod, schody, parky, detské ihriská, rekreačný" les cl lrhové miesto. 

3. Veľc.jn)/m priestranstv0111 sa na účely tohto llHriadenia roZlIľl1CjÚ všetky verejne prístupné micsta 
slúžiace na verejné užívanie, ktorými sú ulica, námestie, cesta. chodník. paľkovisko. núbrežie, most 
priechod, podchod, nadchod, schody, parky. detsk,~ ihriská, rekreačn)1 les, trhové miesto, priestory 
zastávok a stanic verejnej osobnej dopravy. 

/1.. Verejný'm priestranstvom sa na účely tohll) nariadenia ml.LJIT,ejú všetky miesta, Iln ktoré je 
umožnený vstup bJižšie neurčenej skupine osob a 'il úžia !la verejné užívanie. ktor).'llli st:! ulica, 
!lálľlestie, cesta, chodník, parkovisko, nábrežie, Illost, pricelIod. podchocL nadchocI. schody, parky. 
detské ihriská, rekreačný les, trhové miesto, priestory I.aslávok a staníc verejnej osobnej dopravy. 

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

Uznesenie Č. 33/2014 

Sociálna komisia povenue prednostu 111 iestllebo úradu. <ib: .. /adefllloval celltrúllle vereJné 
priestranstvo. 

Hlasovanie: Prítomní:4 Za:4 Prot;: (I Z,II'hll sa: (J 

2. prejedmIIlie protestu prokuráľora proti všeobecne zúviizne::lllu !lariadeniu rnt:stskcj časti Bratisl:-J"va
Staré Mesto Č. 10/2013 o ochrane verejného poriacll-.u m) úzell1í Illeslskej časti Hr(ltislava-Staľé Mesto. 
Protestu prokurátora sa navrhuje nevyhovieť a I tohto dôvodu ani nic je V)'PITICO\UIlÝ' nov\' Ilávrh 
VZN. 

Uznesenie č. 34/2014 

Snciúl1l3 komisia súhlasi s rozhodnutím nevyhovieť protestu prokll~-:'ltnrH. 

Hlasovanie: Pl'Ítomní:4 Za:4 Proti: O Zd6al sa: O 

K bod II 3) Dotácie 

Uznesenie Č. 35/2014 

Komisia pre sociálne veci zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupitcl'stvll schváJiť 
dOhície z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2014 pre žiadatcl'ov v takto 
navrhovaných sunIách: 

~;~f:I~\:~~át:~:':;i~a-- - --- --- - TI :;;:~L~l~:~' an,l II ~~;~iS~~\~I:l 
c..-;;~ ___ t-;c;---;c-o_-:-____ --I...:3",-IPO-"-ct_člcnov!"L m.č.13A~';M_ _ ______ doL 1.20_14 I 

13.l.2014 Katolícka jednota II I1S činnosť Kl a aktlvlL KD I, I l, 

Štatutár: mesta Bratislavy 2/ návšt('va I1CIl10CIl);ch, 

RND!'. Katarína pobočka Staré Mesto prednášky. balíčky pre I 700,- f I 700,-f I 
I-Iolubanská Cukrová 6 bezdollluvcov I i I 
1. _______ ~_8"_'_11'--"-06=_=B"_ra=:tc:is:cla::.vc::a:...l'___...LC3::./_'_I:...9~č._lcec.",,-0cv:...7.,,-~-,-'lČ SM_~__ J .I 

Žiadatel' 
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i 9.1.2014 Okresná ol'ganízácia 
I Jednoty dôchodcov 

Stalulúr: Slovenska-Stmé Mesto 
M(lri(l I-lájková Kýčerského ~ 

2. 81 107 Bralislava l - -_.~---

151.2014 Združenie 
Statutár: kresťanských seniorov 
Ing. Vojtaššák SK 
[van Bajkalská 25 

f-~' 821 01 Bratislava 2 
7.1.201'1 Echo- združenie na 
Štatut:,r: pomo(~ l'uLPom 
Elena Srnánková s mentúln)'1Il 
4. postihuutím 

Sklenárová 12 
82109 Bratislava l 

151.2014 Únia llcvidi,-lCich 
Štatutár: II slabozrakj'ch SK 
Ing..Ján Cesnek Z04 
5. Zachova Hi 

f--c-------. 
811 03 8nllis!ava 1 

20.1.201<1 Združcllic zdravotne 
ŠtatLltár: postihnut)'ch občanov 
1-I~lena v SRZO 1 
ľernényová Gaštanova I') 
6, 811 Ol] Br<.ltislava l 
I S, I ,10 Id KlulJ Dôchodcov: 
Štatutár: "Pokoj a dobi-O" 
Ing.arch Damián Fľantiškúllsk~l 2 
Bcrec 811 01 Bratislava l 
7. 

'1311014 Bratislavsk)' spolok 
nepočujúcidl1930 

Štatutár: [-[aallova IO 
Stanislav Čulen 8522J Br,-lli~llIva S 
8, 
Spolu 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za:4 

. K bodu 4) Sťažnosť 

Uznesenie Č. 36/2014 

1/ kultúrno-poznávacie 
pre členov klubov dôch 
rámci Slovenska, RakL 

~--~I 

100,-( I 

--~--_. Lájazdy 
ocleov v 
lska 700,- € 

21 po stopách SNP 
3/46() členov z MC" S M 

uJlld,kic, 11 Aktivizácia staršej p-
klubová činnosľ 
2/ku1túrne podujatia, 

I 

700,- ( 700,-( 
prednáškové aktivity 
3/38 členov z MésM 

---~~---

I/klubová ;;1 vzdel,ivaci 
na pOIllOC rUcl'0111 SIllet 

~'l\~~:~-l~~-.~-f +~~~~--I-~~-
postihnutím 
2/ ozdravovacie pobyty 
zdraviel, div?dclné pred 
3/16 členov z Mc' SM 
linn činnosť 1:lnic, 

, víkend 
stavenia 

2/ návš1eva termálneho 
rekondičné pobyty, mÍ\ 

divadla,luristické vych, 

kúp" 
'števa 
cídzky 

3/32č.lellov z Mé-SM 
1/ na činnosť ZdrU7.ellJ, 
2/ rekondičné pobyty S IX, PLK 
Tehelná 
3/61 členov z MČ S M 

., --_.,----------------
I/Humánna a cl1aritatív ml 

r~!ch 

detí na 
činIlosť 2/návštevy cho 
v domácnosli, adopcia 
diaľku 

3/24 členov z MC SM 

I/sociálno-rehabi l itačl1 
2/S1Rrostliv(Jsť o ncpoč 

'Í' projekt 
ujľ!cich, 

ti. mládež" dôchodcov. de 

450,- f 
300,-f 

550,-( 300,-( 

600,- E 30U,-€ 

800,- E 700 f 

'-'---I--'~--~ 
sociáilIe odkázan)lch 
3/29 členov z MČ SM ----_._-- '"------ --~-

--_ .. 

300,- f: I 300,-( I 

~_~=-_-~--:----,4"'.':8iio J_3:{~[-__ -_~-1 
Proti: O Zd 6,a1 sa: (I 

Sociálna komisia sa jednornyseľne zhodla na tom, žc nerozumie podstate sťažnosti p, Mgr. Jaškovcj, 
pO'v'-ažuje ju za neodôvodnenLl n nebude sa ilou cl'alej zaoberať. V)·hrady proti s~ľával1iu p. Mgr. 
Jaškovej sú v zápisnici z komisie zo dlh 4,12,2013, Pán poslanec MUDr. Čambal označil sťa/.nosť za 
tendenčnú a účelov LI. 

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

K bodu 5) Seniaľcentrum SM 

Predseda komisie privít:d P;llli Letenayovú pov~renú riaclilCn;:ll Scniorcelltra SM H pod'akoval za 

spr"vu 11 ehode Sen ioreentra :iM o ktorú ju poslanci požiada l i. 
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Komisia zobrala správu na vL:clnlllie. 

Uznesenie č. 37/2014 

Soci{t!na komisia odporúča vykonať v Senioľccntrc SM tinHJlČll)'. majetkov),' () pCľsCH\úllly <llldit. 

Hlasov'anie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 6/Rôzne 

Poslanci diskutovali k dan)'lll boclan1 

K bod II 7 /Ukončen ic 

Predseda komisie pod'akov:iI jll'ílomným za účasť il ukoJJčilmkovanic o 19:00 h. 

Zapísala: Mgr.Mária ľvIrázová, znpisovateľka 
02/59246393,0911 107543 

Rozdeľovnílc 

kNDr. Mário Lei.ovič. I'hl) .. MI'H 

RNDr. Múriu Ležovič, l)ilD.,MPH - predseda komisie 
Členovia kOll1isie KOSO 
PhDr. Tatiatlt! ROSUV,'I- sl<lrostka 
Ing. Ján Krta - zástupca sWl"Ostky 
MUDr. Peter Osu:.;k)', CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiscľ - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jaškod - veclľlca oddelenia sociálnych veci a riaditcl"ka Scniorccnlra Sľvf 
Ing. Paulíml Schmilllu,,;'i -- ITľerát organizačn~> 

P. Ingrid Ll'j,:nayov,\ - poverená riaditeľkaScniorccntrJ SM 
Mgr. ZUZ,:1I1:-1 Cicrnikm';': -I·'.:ferát správnych konaní 
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