
 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 12.3.2018 

 

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

                         Moková, Mišovská 

  

Neospravedlnení:  Mgr. Marciš, Mojtová, JUDr. Treichelová 

 

Program:  

               1/ Žiadosti o JPD 

               2/ Informácia o občanovi M.Králikovi 

               3/ Komunitný plán sociálnych služieb na ďalšie obdobie 

               4/ Stanovisko k žiadosti MUDr. Csádera 

               5/ Zbierke šatstva, obuvi a školských potrieb 

 

K bodu č. 1 

                        Finančný príspevok pre občanov ŤZP – podľa zásad poskytovania dávok 

sociálnej pomoci, časť Ostatné dávky sociálnej pomoci ods. 3/ môže komisia navrhnúť 

finančný príspevok občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a imobilným vo výške 100 €, 

raz ročne. 

      Evidujeme nasledovných občanov: 

- E.T. 

- M.G. 

- R.K. 

- P.Š, 

- R.H. 

- B.B. 

- M.S. 

Občan v hmotnej núdzi: 

- O.P. 

      Stanovisko komisie: 
                                 Komisia navrhla, aby starosta uvedeným občanom poskytol JFP 100 €. 

Hlasovanie: 

Za 6  

 

      K bodu č. 2 
                         Informácia o občanovi M.K. – tajomníčka komisie informovala, že M.K. sa má 

prisťahovať späť do ZB. Pani Marcišová mu pomáha s predajom domu v Zohore a za získané 

financie mu kúpi byt na Bratislavskej ulici.  

     Stanovisko komisie: 

                               Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že v prípade návratu M.K. 

späť do ZB mu bude zo strany mestskej časti poskytnutá pomoc v rámci príslušných 

zákonných ustanovení. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 3 

                    Komunitný plán sociálnych služieb MČ B – ZB na ďalšie roky – mestská časť 

mala vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb na roky 2013 – 2016. Keďže 
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v súčasnosti nemá mestská časť platný dokument, ktorý vyžaduje zákon o sociálnych 

službách č.448/2008 Z.z. je potrebné  ho vypracovať a to v termíne do 30.6.2018. Mestská 

časť zadá pravdepodobne vypracovanie komunitného plánu odbornej organizácii, predtým ho 

vypracoval Ján Bartoš z Inštitútu pre verejné otázky, za cenu 1300 €. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 4 

                  Stanovisko k žiadosti MUDr. Csádera –  tajomníčka komisie informovala, že 

starosta i poslanci miestneho zastupiteľstva akceptovali stanovisko komisie, aby sa nájomná 

zmluva MUDr. Csáderovi nepredĺžila.  V priebehu roka bude vypísaná VOS (verejná 

obchodná súťaž) na obsadenie pediatrickej ambulancie k 1.1.2019, kde sa môže uchádzať 

o prenájom ambulancie aj MUDr. Csáder. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 5 

                    Informácia o pripravovanej zbierke obnoseného šatstva, obuvi a školských 

potrieb –  zbierka sa uskutoční v dňoch 16. a 17.3.2018 v priestoroch Farnosti v ZB. Členka 

komisie p. Fumačová zabezpečila odberateľa v Poprade a p. Dobšíček zabezpečí odvoz 

svojou dopravou. Propagácia bude zabezpečená aj cez miestny rozhlas.  

Služby pri zbierke prisľúbili p. Mišovská, p. Moková a p. Marciš. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

 

 

 

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


