
Zápisnica č. 3/2017 
z• 1~. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 3.5.2017 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská-podpredsedníčka komisie 
PhDr. Štefan Hol4k-člen 
MUDr. Halka Lefovičová-členka 
Mgr. Martina Uličná-členka 

Pozvaní: 
Ing. Janka Španková, zástupkyňa starostu mestskej časti 
RNDr. Mária Ležovič, PhD., MPH, vedúcí oddelenia sociálnych vecí - ospravedlnený 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ, Seniorcentrum SM 

Ospravedlnená členka komisie: 
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A.ArtD. -predsedníčka komisie 

Prizvaná: 
JUDr. Zuzana Ligasová, PhD., oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriadku 
a správnych konaní 

Program: 
1. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť 
3. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí 
4. Rôzne 

Na základe poverenia predsedníčkou komisie p. V. Remišovou, rokovanie komisie otvorila a viedla 
podpredsedníčka komisie p. V.Satinská. 

K bodu 1 - Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

Dokument predložila spracovateľka návrhu illDr. Ligasová, PhD. V rámci diskusie k návrhu 
odpovedala na konkrétne otázky členov komisie a vysvetľovala zámer predkladateľa. 

Uznesenie č. 22/2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 

a) berie na vedomie 
návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

b) odporúča 
predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 2 - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto sa v rámci 

diskusie zaoberala viacerými návrhmi na výšku sumy dotácie pre žiadateľov, ktoré navrhovali jednotliví 
členovia komisie. 

Vzhľadom na zostávajúcu sumu finančných prostriedkov, ktoré sú v rozpočte mestskej časti 

vyčlenené na dotácie pre sociálnu oblasť a na záujem poslancov aspoň čiastočne uspokojiť žiadateľov, sa 

1 



komisia jednomyseľn~ rozhodla, že jednej žiadosti o dotáciu nevyhovie a o ďalších žiadostiach bude opäť 
rokovať na svojom najbližšom zasadaní. Odporúčania komisie budú predložené miestnemu zastupiteľstvu 
na jeho júnové rokovanie. 

Uznesenie č. 23/2017 
1 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staľé Mesto 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v roku 
2017 v sume O eur ži~dateľovi Mosty pomoci, Obchodná 9, Bratislava 
Prítomní:4 Za:4 Proti: O Zdržali sa: O 

Uznesenie č. 24/2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odkladá 
rozhodnutie o žiadosti o dotáciu v sume 1 OOO eur pre žiadateľa Ohel David, Svoradova 11, Bratislava 
na organizovanie liečebno-pedagogických, kultúrnych a záujmových podujatí a o žiadosti o dotáciu 
v sume 1 OOO eur pre žiadateľa Bratislavská arcidiecézna charita, Krasinského 6, Bratislava na 
organizovanie aktivít klubu seniorov a na projekt „Staroba ako dar pre mladšie generácie" na rokovanie 
komisie, ktoré je plánované na 19.6.2017. 
Prítomní:4 Za:4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 3 - Informácia o činnosti oddelenia sociálnych veci 
Vedúci oddelenia sociálnych vecí M. Ležovič informoval prítomných členov komisie, že 

denné centrum na Kýčerského ul. má byť v prevádzke do konca júna 2017. Predpokladá sa, že v období 
koncom júna, začiatkom júla, by malo prebiehať sťahovanie denného centra do zrekonštruovaných 
priestorov na Heydukovej ul. Podmienkou je, že priestory, do ktorých sa má denné centrum presťahovať, 
budú riadne pripravené a budú odstránené zistené nedostatky. Opravy v súčasnosti manažuje investičné 
oddelenie miestneho úradu. 

Vedúci oddelenia sociálnych vecí infonnoval členov komisie o postupoch, ktoré podniká 
oddelenie sociálnych vecí v súvislosti so sťahovaním detských jaslí z Hollého ul. na Záhrebskú ul. 
Oddelenie iniciovalo stretnutie s kompetentnou pracovníčkou RÚVZ, aby si ozrejmilo predbežné 
námietky úradu a nevyhnutné požiadavky RÚVZ. Informoval o sťahovaní detských jasieľ z Hollého ul. 
do zrekonštruovaných priestorov na Záhrebskej ul., ktoré je naplánované tak, aby v septembri bola začatá 
prevádzka detských jaslí už na Záhrebskej ul. 

V súvislosti so sťahovaním denného centra z Kýčerského ul., sa poslanci v diskusii zaoberali 
situáciou OZ Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré v súčasnosti, na základe zmluvy s mestskou časťou 
používa vyčlenené priestory na Kýčerského 8. 

Uznesenie č.25/2017 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
zástupkyi\u starostu Janu Špankovú, aby na júnové rokovanie komisie predložila informáciu o nájomnom 
vzťahu medzi mestskou časťou a OZ JDS a o možnostiach mestskej časti pri poskytnutí priestorov pre OZ 
JDS (napr. či nájomný vzťah bude pokrnčovať s TS SM, či je povinnosťou m.č. zabezpečiť náhradné 
priestory, či vie m.č. ponúknuť iné priestory ... ) 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 4 -Rôzne 
Na návrh p. poslankyne H. Ležovičovej ap. poslankyne M. Uličnej žiadajú členovia komisie 

zabezpečiť dostatqčný počet výtlačkov Staromestských novín do všetkých staromestských denných 
centier, do všetkých Staromestských centier kultúry a vzdelávania, na verejne dostupné miesto na 
miestnom úrade (informátor, front Office) a na oddelenie sociálnych vecí. 
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Uznesenie č.26/2017 
. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
žiada prednostu miestneho úradu 

a) predložiť na najbližšie rokovanie komisie (19.62017) zámer rekonštrukcie nehnnteľnosti na 
Smrečianskej 45, 

b) predložiť jl na najbližšie rokovanie komisie (19.6.2017) informáciu o aktuálnej situácii 
v súvislos ,i s bytom označeným ako „služobný byt", obývaným na základe nájomnej zmluvy 
zo dňa 17
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.4.2000, uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ap. Oksanou 
Lukáčovou. 

Prítomní: 4 Za:4 Proti: O Zdržali sa: O 

Budúce rokovanie KOSO je naplánované na pondelok, 19. júna 2017 o 17.00 hod. (Na základe 
predchádzajúcej dohody členov komisie.) 

Bratislava, 5.5.2017 

Rokovanie KOSO bolo ukončené o 18.00 hod. 
Zapísala: Bibiána Guldanová 

ltriM !!JJ~~ 
MUDr. Viera Satinská 
podpredsedníčka komisie 
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