
Z á P i s nic a Č 36/2014 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 2.4.2014 

Prítomní: RNDr.Mário Ležovič, PhD., MľH, MUDr. Halka Ležovičová, 
Doc.RNDr.Ivan Haverlík, 

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr.Kamil Homoľa, p.lngrid Letenayová, Ing. Tatiana Kratochvílová 
Ospravedlnený: doc.MUDr. Marek Čambal, PhD 

Začiatok rokovania o 16,30 h 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Dotácie 
3. Informácie zo sociálneho oddelenia 
4. Materiály do zastupiteľstva 
5. Seniorcentrum SM 
6. Rôzne 
7. Ukončenie 

K bodn l) Otvorenie 

Predseda komisie pre sociálne vecí, zdravotnictvo a rodinu RNDr. M. Ležovič, PhD.,MľH privítal 
prítonmých a zahájil rokovanie komisie. Ospravedlnil doc. MUDr. M. Čambala, PhD pre 
neprítonmosť. 

K bodn 2) Dotácie 

Uznesenie č. 43/2014 

Komisia pre sociálne veci zdravotníctvo a rodinn odporúča miestnemu zastupiteľstvn schváliť 
dotácin z rozpočtn mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v rokn 2014 pre žiadateľa v takto 
navrhovanej snme: 

Ziadosť zo dňa Žiadatel' l/Účel dotácie Požadova Komisia 
2/Ciel'ová skupina ná SZR návrh 
3/Počet členovIkl. m.č.BA-SM dotácia dot. r.2014 

28.3.2014 Jednota dôchodcov 1/70. výročie SNP-Zájazd do 
Štatutár: SK, ZO č. 7, BA-SM Banskej Bystrice jún, júl 
Ing. Milota Gaštanová 19 2INávšteva pamätuika SNP 200,-€ 100,- € 
Musilová 811 04 Bratislava l 3/38 členov z MČ SM 
1. 

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

K bodn 3) Informácie zo sociálneho oddelenia 

Pán Homoľa prednosta miestneho úradu poverený riadením oddelenia sociálnych vecí informoval 
komisiu o ďalšej žiadosti o poskytnutie bezplatnej pomoci v Sociálnej výdajni podľa článku VI. ods. 
2 "Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v znení Dodatku Č. l". 
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Uznesenia č.44/2014 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odsúhlasila p. Luchavovej Alžbete 
poskytovanie bezplatnej pomoci v Sociálnej výdajni podľa čl. VI. ods.2 "Zásad 
poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v znení Dodatku Č. 1". 

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

K bodn 4) Materiály do zastupiteľstva 

Ing. Kratochvílová vedúca oddelenia dopravy infonnovala komisiu o proteste prokurátora 
k Všeobecne záväznému nariadeniu: 
Dňa 4. 3. 2014 bol mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručený protest prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 7/2013 o pešej zóne (ďalej len 
"protest"). Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva konaného dňa ll. 3. 2014 bolo prijaté všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 3/2014 o pešej zóne (ďalej len "VZN 
3/2014"), ktorým zároveň došlo podľa § 7 ods. 2 k zrušeniu všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto Č. 7/2013 o pešej zóne (ďalej len "VZN 7/2013") s účinnosťou od 1. 4. 
2014. Protestu sa navrhuje nevyhovieť, pretože smeruje voči VZN 7/2013, ktoré bolo zrušené 
a zároveň z dôvodu, že v pripade vyhovenia protestu by nebolo možné uplatňovať zákonodarcom 
ustanovený postup podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre. 

Sociálna komisia zobrala infonnáciu na vedomie a súhlasí s návrhom nevyhovieť protestu prokurátora. 

K bodu 5) Seniorcentrum SM 

Pani Letenayová poverená riaditeľka 8eniorcentra SM oznámila komisii, že od 1.4.2014 prijali do 
pracovného pomeru hlavnú sestru a od 8.4.2014 bude prijatá liečebná pedagogička. Strava od fJnny 
City Gastro je denne kontrolovaná. Ekonomická [mna Bilanx Consult Services s.r.o končí 

k 30.4.2014. Pani riaditeľka komisii poskytla zoznam cien za sociálne služby v iných Bratislavských 
zariadeniach pre seniorov. 

K bodu 6IRôzne 

-Pán Homoľa prednosta miestneho úradu poverený riadením oddelenia sociálnych vecí infonnoval 
o návšteve detských jaslí na Čajkovského 2 a Hollého 9. Bol prijatý pracovník na údržbu záhrad a 
rôzne opravy pre jasle. Cez Granty budú dobrovoľníci natierať plot v záhrade pre jasle Hollého 9. 
Vedúcim jaslí od 1.4.2014 boli vrátené kompetencie v súlade s ich pracovnými náplňami. Ďalej 
infonnoval, že zasadla komisia pre výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho sociálneho 
oddelenia. Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač. Komisia jednohlasne skonštatovala že 
nespÍňa požiadavky. 

- pokračovala rozprava o platbách za služby v zariadení pre seniorov v Seniorcentre SM 

K bodu 7) Ukončenie 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,00 h. 
/ 

L~.r""~ 
~..?-::-/ ----

RNlfr. Máno LežOVíe,Í'hD.,MPH 
predseda komisie v.r 
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Zapísala: Mgr.Mária Mrázová, zapisovateľka 
02/59246393,0911 107543 

Rozdeľovník: 

RNDr. Mário Ležovič, PbD.,MPH - predseda komisie 
Členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástnpca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástnpca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jašková - vedúca oddelenia sociáluych veci 
Ing. Paulína Sclunidtová - referát organizačný 
Ingrid Letenayová-poverená riaditeľka Seniorcentra SM 
Ing.Kvetoslava Kratochviľová-vedúca oddelenia dopravy 
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