
 Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ mestskej časti Bratislava  -  Záhorská Bystrica zo dňa 21.9.2015 

 

Prítomní:       MUDr. Cingelová, Mgr. Jurčeková, Mgr. Fumačová, Kubíková,  

                            Mgr. Marciš, Mišovská,      Moková, JUDr. Treichelová 

Ospravedlnení:    

 

Program:  

1. Príprava podujatia „Deň zdravia“ 

2. Návrh a rozdelenie cukru získaného za 1.miesto vo varení džemu 

3. Žiadosť o JPD P. G. a M. Š. 

4. Žiadosť O. M. o zvýšenie počtu hodín na opatrovanie jej matky 

5. Informácia o schválení dodatku k VZN o príspevkoch za OS 

6. Informácia o príprave zberu obnoseného šatstva 

 

K bodu č. 1 

                        Deň zdravia – príprava podujatia – komisia naplánovala na nedeľu 11.10.2015 

akciu pod názvom Deň zdravia. Členovia komisie zabezpečia účasť vystavovateľov – doteraz 

prisľúbili účasť: očná optika ZOOM, AV Mobilita, LR Anna Remiášová, masér Peter Štefek, 

p. Eva Bednárová, Magistrát hlm.SR – kancelária zdravé mesto,  Ing. Oľga Grossová – Dio 

vita, Miestny spolok SČK – prvá pomoc a meranie krvného tlaku a cukru, p. Mária Zárišová, 

homeopat, p. Apalovičová – centrum voľného času a  firma Pomark. Otvorené bude od 15.00 

do 18.00. Moderátorku p. Dagmar Lendelovú osloví p. Marciš, ktorý  zabezpečí tiež plagáty 

na propagáciu akcie. Vyhlasovanie v MR zabezpečí p. Kubíková. Starostu pozve 

predsedníčka MUDr. Cingelová. Prípravu veľkej sály a zakúpenie minerálok zabezpečí  

      p. Kubíková v spolupráci s p. Hasoňom. Členovia komisie sa akcie zúčastnia. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  zobrala informáciu o príprave podujatia na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 2 

                  Návrh na rozdelenie cukru získaného za 1.miesto vo varení džemu – komisia 

navrhla rozdeliť 600 kg nasledovne: 300 kg členom KD, 20 kg p. Mrázková, 20 kg p. 

Kobielsky, 20 kg p. Krúpa, 90 kg pekáreň u Florianka, po 20 kg materská škola, cirkevná 

materská škola, denný stacionár, DCM, po 10 kg sociálne slabým rodinám Lackovičová, 

Grancová, Požgayová, Šufliarsky, Púšová, po 1 kg pracovníci MČ. 

Stanovisko  komisie: 

                                       Komisia odsúhlasila navrhované rozdelenie. 

      Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 3 

                  Žiadosť P. G. – komisia obdržala žiadosť o fin. príspevok na nákup školských 

potrieb pre syna, žiaka 3.ročníka ZŠ. K žiadosti menovaný predložil rozsudok o zverení syna 

do osobnej starostlivosti,  nakoľko matka dieťa opustila. Doložil tiež výplatnú pásku od 

zamestnávateľa za mesiac 8/2015, so sumou na výplatu 286,92 €, /exekúcia nariadená súdom 

66,54 €/. Tajomníčka komisie informovala, že žiadateľ už  obdržal  v 3/2015 150 € na nákup 

školských potrieb. Predsedníčka komisie MUDr. Cingelová oboznámila, že žiadateľovi boli 
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poskytnuté  školské potreby, školská taška + vybavenie z prostriedkov cirkevnej sociálnej 

komisie. 

 

Žiadosť M. Š. o finančný príspevok na osobné potreby pre dieťa – žiadateľ má nízky 

príjem, z ktorého platí nájom za bývanie, manželka poberá rodičovský príspevok na ročné 

dieťa. Menovanému doteraz nebol príspevok poskytnutý.  

Stanovisko komisie:  

                                 Komisia odporučila poskytnúť žiadateľovi: 

- P. G. sumu 75 € na nákup zimného ošatenia a obuvi pre dieťa, suma je znížená 

z dôvodu, že v 3/2015 už obdržal JPD vo výške 150 € 

- M. Š. sumu 150 € na nákup potrieb pre maloleté dieťa. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 4 

                   Žiadosť p. O. M. o zvýšenie počtu hodín na opatrovanie matky p. R.K. na 6 

hodín denne – p. K. mala schválené opatrovanie na 4 hodiny denne od 3.4.2013, od 

15.8.2013 bolo zvýšenie na  6 hodín denne a od 7.2.2014 opäť 4 hodiny denne. Suma 

poskytnutá mestskou časťou  je 3,70/hod., takže len za rok 2015 do septembra bola p. K. 

uhradená OS v hodnote 2660 €.  

Od 1.10.2015 bude platný dodatok k VZN o poskytovaní OS, v ktorom poslanci odsúhlasili 

úhradu od žiadateľov služby na 50 % zo schválenej sumy. To znamená úhrada pre NO 

opatrovateľka bude 2,50 € od klienta a 2,50 € od MČ, hodinová sadzba je 5 € a pre NO Venia 

2,78 € od klienta a 2,78 € od MČ, hodinová sadzba je 5,55 €. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že odporučila žiadosti 

vyhovieť od 1.10.2015. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 5 

                   Informácia o schválení dodatku o zvýšení príspevku od klientov 

využívajúcich opatrovateľskú službu – predsedníčka komisie informovala, že na zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva dňa 16.9.2015 bol odsúhlasený dodatok k VZN č.1/2010 o zvýšení 

sumy za poskytovanie opatrovateľskej služby. Od 1.10.2015 bude uhrádzať mestská časť NO 

opatrovateľka sumu 2,50 €/hod. a NO Venia 2,78 €/hod. t.j. 50 % zo schválenej sumy – NO 

opatrovateľka 5 €/hod. a NO Venia 5,55 €/hod. Úhrada bola odsúhlasená v komisii soc. vecí 

a zdravotníctva, finančnej a miestnym kontrolórom Mgr. Sporinom. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 6 

                  Informácia o príprave zbierku obnoseného šatstva  – predsedníčka komisie 

MUDr. Cingelová informovala, že v dňoch 9. a 10.10.2015 sa uskutoční v Záhorskej Bystrici 

zber obnoseného šatstva. Zbierku organizuje sociálna komisia pri Pastoračnej rade Farnosti 

sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. Tajomníčka komisie vybaví uvoľnenie garáže 

v budove miestneho úradu a dozor z členiek klubu dôchodcov. Zbierka začne v piatok od 9,00 

do 20,00 a v sobotu od 8,00 do 12,00. 
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Stanovisko komisie: 

                                   Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

 

 

 

 

                                            

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


