
Komisia pre sociálne veci. zdravotníctvo a rodinu MZ m. Č. Bratislava Staré Mesto 

Zápisnica Č. 10 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 23.11.2011 

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

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Marta Mikulková. JUDr. Mária Barátiová 
Ospravedlnený: MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Hostia: PhDr. Tatiana Rosová 

Program: 
l) Otvorenie 
2) Navrhované všeobecne záväzné nariadenia 
3) Rozpočet na rok 2012 
4) Rôzne 
5) Zakončenie 

Začiatok rokovania o 16.30 hod. 

K bodu 1) Otvorenie 
Predseda M. Ležovič 

• Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič o 17,00 hod. privítal 
prítomných a konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná. Ospravedlnil neprítomnosť p. poslanca 
M. Čambala. Prítomní poslanci súhlasili s prerokovaním pôvodného bodu Č. 3 ako bod programu Č. 2. 
S oneskorením 15 minút prišiel o 17,15 hod. na rokovanie komisie poslanec I. Haverlík. 

K bodu 2) Navrhované všeobecne záväzné nariadenia 
• Poslanci mali vopred k dispozícii písomné návrhy všeobccne záväzných nariadení (ďalej len 

VZN). 
JUDr. M. Barátiová, vedúca referátu miestnych daní 

• V troch predložených navrhovaných VZN sa vypúšťajú niektoré pôvodné ustanovenia, ktoré boli 
prevzaté zo zákona a nie je potrebné ich uvádzať aj vo VZN. 

• V navrhovanom VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto sa napr. bližšie určuje pojem "verejné priestranstvo", upravujú sa nové sadzby 
za umiestnenie ambulantného a stánkového predajného zariadenia, zvyšuje sa sadzba dane za exteriérové 
sedenie v historickej časti mesta, za umiestnenie reklamného a propagačného zariadenia, dopíňajú sa 
ďalšie podmienky oslobodenia od dane za usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných 
a športových podujatí, upravuje sa možnosť poskytnutia zľavy z dane za nefajčiarske prevádzky. 

• V navrhovanom VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa upravuje denná sadzba dane za vjazd 
zásobovacích vozidiel alebo paušálna sadzba na kalendál11Y rok pre motorové vozidlá zabezpečl~úce 
zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta. 

• V navrhovanom VZN o miestnej dani za psa sa navrhuje zníženie ročnej sadzby dane za psa 
nadobudnutého z útulku, za psa s mikročipom alebo tetovanÍm a za sterilizovaného alebo kastrovaného 
psa. 
Starostka T. Rosová 

• Informovala poslancov, že cieľom navrhovaného VZN o miestnej dani za psa nieje najmä vybrať 
a získať veľa peňazí, ale cieľom je to, aby boli psy žijúce v mestskej časti evidované, aby mohla byť 
zavedená evidencia zvierat aj napr. prostredníctvom DNA. Konštatovala, že ak sa stratia a potulujú sa psy 
označené čipom, alebo tetované, je ľahšie nájsť ich majiteľov atak nevznikajú ďalšie náklady na 
starostlivosť o zvieratá napr. v útulkoch Slobody zvierat. 
Poslankyňa Ležovičová 

• Informovala prítomných o problémoch obyvateľov pešej zóny s vjazdom napr. inštalatérov, 
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opravárov, ktorých si objednali na opravy vo svojich bytoch. Zaujímalo ju, ako je zabezpečený vjazd do 
pešej zóny v týchto prípadoch. 
Poslanec Ležovič 

• Žiadal o bližšie vysvetlenie termínu "všeobecne spoločensky uznávané hodnoty", ktorý sa 
používa vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 
Starostka T. Rosová 

• Predstavila poslancom VZN o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto. Ospravedlnila vedúcu oddelenia školstva Mgr. Vasilovú, ktorá bola na 
služobnej ceste. 

• Informovala poslancov, že zmena školského obvodu sa týka len obvodu, ktorý patril do ZŠ 
Jesenského. Táto škola bude vyradená zo siete škôl, preto sajej obvod prirad'uje k ZŠ s MŠ Griísslingova. 
Na území mestskej časti bude o 1 školský obvod menej. 

Uznesenie 54/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) bez pripomienok berie na vedomie a odporúča miestnemu zastupitel'stvu prerokovat' 
návrhy VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, o miestnej dani za psa, za predaj né 
automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
a o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

b) návrh VZN o miestnej dani za nžívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto berie na vedomie a navrhuje miestnemu zastnpitel'stvu vypnstit' v 
§ 6 ods. 1, písm. f znenie "a všeobecne spoločensky nznávaných hodnôt" 

Hlasovanie: Prítomní: 3 

K hodu 3)Rozpočetna rok 2012 
Starostka T. Rosová 

Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

• Informovala poslancov o pláne zorganizovať stretnutie k programovej časti rozpočtu a rokovať 
o jednotlivých položkách. Konštatovala, že najviac sa šetrí vo výdavkoch na miestny úrad. Poslancov 
informovala o tom, že v návrhu rozpočtu sa počíta už aj s príjmom zo zvýšených sadzieb v navrhovaných 
VZN. 
Predseda M. Ležovič 

• Konštatoval, že sociálnej komisii nebol dodaný návrh rozpočtu. 

Uznesenie 55/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu predložiť všetkým členom 
komisie návrh rozpočtu za sociálnu oblasť v termíne do 25.11.2011. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 
(Ak z technických dôvodov nie je mOŽllé uznesenie splniť v termíne do 25.11.2011, lIajneskorší termín 
na doručenie rozpočtu Zll sociálnu oblllst' je 2.12.2011.) 

K bodu 4) Rôzne 
Predseda M. Ležovič 

• Informoval poslancov o žiadosti o dotáciu pre OZ Vagus na projet Streetwork - terénna sociálna 
práca s l'uďmi bez domova. 
Poslankyňa H. Ležovičová 

• Uviedla, že podporí všetky aktivity, ktoré pomôžu l'uďom bez domova zabezpečiť ubytovanie. 
Konštatovala, že je v záujem mať ľudí bez domova žijúcich nie na ulici, ale ubytovaných. Požiadala 
vedúcu oddelenia sociálnych vecí M. Mikulkovú o informáciu, koľko pohrebov pre l'udí bez domova 
uskutočnila mestská časť v tomto roku. 
Starostka T. Rosová 

• Požiadala poslancov o ústretovosť voči OZ Vagus, ktorí sa podl'a starostky jediní zaoberajú 
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Uznesenie 56/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu berie na vedomie informáciu o príprave 
všeobecne záväzného predpisu týkajúceho sa matriky. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 57/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotáciu v sume 160 € pre OZ Vagus. 

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

Žiadosť Žiadatel' lIUčel dotácie Požadova Dotácia v 
zo dňa 2/Cieľová skupina ná r.2010 Účel dotácie 

3/Počet členov/kl. m.č.BA- dotácia 
SM 

21.11.20 OZ I/Podporiť projekt Streetwork Na projektor Streetwork, na nákup 
II Vagus -terénna sociálna práca medicinského materiálu 
Štatutár: Čelalwvs s ľuďmi bez domova použivaného pri ošetrovaní ľudí 
Sergej kého 2 2/ ľudia bez domova 160€ O bez domova počas výkonu 
Kára 811 01 3/ 850 klientov v celej Ba, terénnej sociálnej práce na území 

Bratislava z toho 180 zm.č. BA- Staré Bratislavy 
1 Mesto 

Starostka T. Rosová 
• Informovala poslancov o presťahovaní Klubu dôchodcov z Radlinského ulice do budovy na 

Žilinskej I - vchod z Kýčerského ul. Uvedené priestory sú zrekonštruované a doteraz boli nevyužité. 
Otvorenie presťahovaného klubu dôchodcov je naplánované na 12. decembra 2011. 

Vedúca sociálneho oddelenia M. Mikulková 
• Informovala poslancov o ponuke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta 

SR Bratislava zriadiť na území našej mestskej časti Poradňu zdravia, ktorá by mohla sídliť 

v priestoroch patriacich mestskej časti - v administratívnej budove na Žilinskej ul. Č. l - vchod 
z Kýčerského ulice. Bude to poradňa zameraná na prevenciu zdravia pre všetky vekové kategórie. 
Mestská časť poskytne Poradni zdravia priestory, Poradňa zdravia zabezpečí lekára, sestru, psychológa. 
Prevádzka bude zabezpečená v čase od pondelka do piatku od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

• V administratívnej budove plámye mestská časť zriadiť aj poradňu s poskytovaním sociálno
psychologických služieb a mediačných služieb v spolupráci s Vysokou školou sociálnej práce 
a zdravotníctva sv. Alžbety. Otvorenie Poradne zdravia a sociálno-psychologickej poradne je naplánované 
najanuár 2012. 

• Informovala poslancov, že v súvislosti so sťahovaním Klubu dôchodcov z Radlinského ulice do 
administratívnej budovy na Žilinskej ul. l - vchod z Kýčerského, sa do nových priestorov presťahoval aj 
použiteľný nábytok. Ďalší potrebný nábytokje zabezpečený sponzorsky. 

Uznesenie 58/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) súhlasí so zriadením Poradne zdravia s tým, že mestská časť poskytne poradni svoje 
priestory a bnde hradiť náklady na energie v týchto priestoroch, 

b) súhlasí s presťahovaním Klnbu dôchodcov z Radlinského ulice do administratívnej budovy 
na Žiliuskej ul. č. 1 - vchod z Kýčerského ul. 

Hlasovauie: Prítomuí: 3 Za: 3 Proti: O Zdl'Žal sa: O 
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Poslankyňa H. Ležovičová 
• Poďakovala za materiály doručené poslancov o aktivitách organizovaných sociálnym oddelením, 

za informáciu o využití prepravnej služby, za informácie o štruktúre klientov na Smrečianskej ulici. 
• Zaujímala sa o infOlmácie o domácom tiesňovom volaní a o priebehu Akadémie staromestského 

seniora. 
Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 

• V súvislosti s domácim tiesňovým volaním uviedla, že v súčasnosti evidujeme cca 10 záujemcov 
o túto službu. 
Starostka T. Rosová 

• Informovala poslancov o dokončovaní príprav Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí. 
Informovala poslancov, že pre trhovníkov sú pripravené nové stánky, že je zabezpečená ich demontáž, 
uskladnenie a ošetrenie a následná montáž. 
Poslanci 

• Zaujímali sa o organizovanie Katarínskej zábavy v hoteli Carlton. Dostali informáciu, že uvedenú 
akciu organizuje oddelenie kultúry, že bolo !íu obrovský záujem, že v priebehu troch dní boli vypredané 
všetky lístky. 

K bodu 5) Zakončenie 
Predseda M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil rokovanie. 

Ukončenie rokovania o 18.30 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka 
02/59 246 397 
0911 828347 

Rozdeľovnfk: 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPR - predseda komisie 
členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser, hlavný kontrolór 
Mgr. Marta Mikulková - vedúca oddelenia sociálnych vecí 
Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
JUDr. Mária Barátiová - vedúca ref. miestnych daní 
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