
 Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry  

pri MZ mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica zo dňa 31.1.2011 

 

Prítomní:   Gašpáreková, Moková, Kubíková, Mišovská, Mgr. Fumačová, Marciš, 

Mgr. Besedič, Mgr. Pogačová, 

Hostia: Ing. Krúpa, starosta 

 Ing. Vojtaššák, prednosta úradu 

Ospravedlnení: MUDr. Cingelová, Mgr. Jurčeková 

 

Program:  

1. Oboznámenie s činnosťou komisie 

2. Oboznámenie s kultúrnymi podujatiami v MČ v roku 2011 

3. Žiadosti o fin. príspevky 

4. Oboznámenie s pravidlami odmeňovania členov komisie 

5. Návrh na rozdelenie komisie 

K bodu č. 1 

                   Oboznámenie s činnosťou komisie - predsedníčka komisie p. Gašpáreková 

oboznámila členov komisie s úlohami komisie a vyzvala ich na dobrú spoluprácu a podnetné 

návrhy na činnosť v nasledujúcom volebnom období. Za tajomníčku komisie navrhla zvoliť  

p. Boženu Kubíkovú. 

Stanovisko komisie: 

                            Úlohy a náplň činnosti komisie členovia zobrali na vedomie.     

Pani Božena Kubíková bola jednomyseľne zvolená za tajomníčku komisie.    

                                                       

K bodu č. 2 

                  Oboznámenie s kultúrnymi podujatiami v mestskej časti v roku 2011 

a s predbežným rozpočtom na plánované podujatia – členovia komisie obdržali plán 

kultúrnych podujatí na rok 2011 a plánovaný rozpočet na jednotlivé podujatia. 

Diskusia: 

Mgr. Besedič – navrhol, aby  sa komisia zamerala na prípravu „kľúčových“ kultúrnych akcií 

a tieto zodpovedne pripravila. 

Ing. Vojtaššák – pripomenul, že je potrebné zobrať pri príprave kultúrnych akcií do úvahy, že 

rozpočet mestskej časti bude schválený pravdepodobne až v marci 2011 a navrhol 

prehodnotiť plán kultúrnych akcií. 

p. starosta – podotkol, že návrh rozpočtu v oblasti kultúry je potrebné brať len informatívne. 

p. Mišovská – navrhla oživiť plán kultúrnych podujatí o nové akcie (dámske večierky, besedy 

pre ženy, pre mládež a pod.). 

Stanovisko komisie: 

                                   Komisia zobrala na vedomie plán kultúrnych podujatí a predbežný 

rozpočet v oblasti kultúry na rok 2011 s pripomienkami. 

 

K bodu č. 3  

                  Žiadosti o finančné príspevky a dotácie –  na komisiu prišli nasledovné  

žiadosti od: 

1. p. M. V. 

2. p. J. A.  

3. Materské centrum bl. sestry Zdenky požiadalo o príspevok na letný tábor detí 

4. Združenie občanov AURA – požiadalo o príspevok na činnosť. 
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Stanovisko komisie: 

                               Komisia  po prerokovaní navrhla starostovi mestskej časti: 

1. priznať p. M.V. JPD vo výške 85 € na nákup osobných potrieb z dôvodu sociálnej 

odkázanosti 

2. p. J. A. pozvať na nasledujúcu komisiu z dôvodu, že jej príjem z dôchodku presahuje 

sociálnu odkázanosť podľa zásad na priznávanie sociálnych výpomocí schválených 

miestnym zastupiteľstvom v roku 2009 

3. žiadosť Materského centra sestry bl. Zdenky postúpiť na komisiu školstva, mládeže 

a informatiky 

4. združenie občanov AURA požiadať o doplnenie žiadosti o informáciu, či sú 

v združení  organizovaní aj obyvatelia Záhorskej Bystrice. 

 

K bodu č. 4 

                  Oboznámenie s pravidlami odmeňovania členov komisií MZ – s pravidlami 

odmeňovania oboznámila predsedníčka komisie p. Gašpáreková.  Členovi komisie prináleži 

odmena vo výške 10 € za každé zasadnutie. Komisia musí byť uznášania schopná. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala pravidlá odmeňovania na vedomie. 

 

K bodu č. 5 

                    Návrh na rozdelenie komisie –  vzhľadom na veľkú náročnosť pri plnení úloh 

komisie z hľadiska odbornosti aj časového, predsedníčka komisie navrhla komisiu rozdeliť na 

dve a to komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva a komisiu kultúry. Je ochotná viesť obe 

komisie ako predsedníčka. 

Stanovisko komisie: 

                              Komisia pripraví návrh na miestneho zastupiteľstva v marci 2011, aby 

vznikli dve komisie s tým, že terajší členovia sa rozdelia a prípadne do kultúrnej komisie 

navrhnú ďalších členov. 

K tomuto bodu vystúpil starosta Ing. Krúpa s tým, že informoval členov komisie o niektorých 

pripravovaných zmenách na referátoch miestneho úradu a o založení neziskovej organizácie 

mestskej časti a farského úradu v Záhorskej Bystrici, ktoré budú mať vplyv na ďalšiu prácu 

pozitívny komisie. 

   

 

 

                    

                Zapísala: Kubíková 
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