
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto spojená 
s Komisiou pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
záznam 4/2017, z 10. 4. 2017, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie pre kultúru: MUDr. Halka Ležovičová, Ing. Kristián Straka, 
Ing. Matej Vagač, Mgr. Vladimír Palko, MUDr. Peter Osuský, CSc. 
Neprítomní členovia komisie pre kultúru: Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, Soňa Pámická, 
PhDr. Štefan Holčík 

Prítomní členovia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu: MUDr. Halka 
Ležovičová, Mgr. Martina Uličná 
Neprítomní členovia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu: Mgr. art. 
Veronika Remišová, M.A. ArtD„ PhDr. Štefan Holčík, MUDr. Viera Satinská 

Spoločné zasadnutie Komisie pre kultúru a Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto otvorila predsedníčka 

Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová a oboznámila prítomných s programom: 

1. Návrh Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

2. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská č. 9 v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

3. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný príspevok a spoluúčasť na realizácii 
projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
(ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách - IROP-P02-SC222-2016-
13" 

4. Rôzne 

1. Návrh Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Zmenou v existujúcich zásadách je rozšírenie poskytovania finančného príspevku na dopravu 
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto o seniorov, ktorí majú zmluvu 
o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári a príspevok sa poskytne výhradne na 
dopravu z miesta trvalého bydliska do denného stacionára a späť. Príspevok je možné 
poskytnúť v sume 2,50 na každú jazdu. 

UZNESENIE 22/2017 

Komisia pre kultúru a Komisia sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh 
Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v predloženom znení. 



Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 

2. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská č. 9 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

K tomuto bodu programu podal starosta Radoslav Števčík podrobnejšie informácie a hlavne 
dôvod prečo sa navrhuje premiestniť denný stacionár s ôsmymi klientmi do Seniorcentra na 
Podjavorinskej a uvoľnený priestor na Záhrebskej bude prestavaný pre prevádzku detských 
jaslí a vyrieši sa tak bariérovosť detských jaslí na Hollého ulici. Nájom platí počas 
rekonštrukcie nebytového priestoru za účelom zmeny účelu jeho využitia na prevádzku 
detských jaslí. Rekonštrukcia pôjde na náklady Onkologického ústavu Sv. Alžbety. 

UZNESENIE 23/2017 

Komisia pre kultúru a Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská č. 9 v Bratislave ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa:l 

3. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný príspevok a spoluúčasť na 
realizácii projektov v rámci „ Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách - IROP-P02-
SC222-2016-13" 

UZNESENIE 24/2017 

Komisia pre kultúru a Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
prerokovať Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný príspevok a spoluúčasť na 
realizácii projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách - IROP-P02-
SC222-201 6-13" v predloženom znení. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 
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4. Rôzne 

Na záver predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala 
prítomným za účasť na spoločnom rokovaní. Májový termín rokovania Komisie pre kultúru 
bude 2. 5. 2017 o 17.00 v klubovni Zichyho paláca. 

Zapísala: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 1 O. apríla 2017 
Ukončenie o 19.00 h 

MUDr. Halka Ležovičová 

preds~a Ko~:~ l;J~ / 
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