
 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 18.10.2017 

 

 

Prítomní:         Mgr. Fumačová, Mgr. Jurčeková,  Kubíková, Mojtová,   

                              Moková, 

Ospravedlnení:     MUDr. Cingelová, Mgr. Marciš, JUDr. Treichelová,  

Neospravedlnená: Mišovská 

Prizvaný:              Mgr. Róbert Krett, predseda správnej rady NO  Bystrický prameň 

  

Program:  

               1/ Stravovanie nepracujúcich dôchodcov – nový dodávateľ a spôsob realizácie  

                   dodávania obedov 

 

      K bodu č. 1 
                        Stravovanie nepracujúcich dôchodcov – na zasadnutí komisie v septembri 2017 

bola prerokovaná otázka zabezpečenia obedov pre nepracujúcich dôchodcov, obyvateľov 

Záhorskej Bystrice. Súčasný dodávateľ NO opatrovateľka so sídlom v Záhorskej Bystrici, 

Tatranská 32, pre nedostatok personálu a tiež z kapacitných dôvodov nemôže naďalej priberať 

nových stravníkov. Radi by zrušili zmluvu o zabezpečení stravovania s mestskou časťou, aj 

pre tých občanov, ktorým doteraz stravu poskytujú. 

           Komisia sa snažila nájsť nových dodávateľov.  

     1/  Firma Pino, konateľ p. Tomáš Mészároš, doterajší dodávateľ, je ochotný naďalej privážať   

obedy, je však potrebné nájsť výdajné miesto. Cena obeda je 2,90 €. Podľa informácií 

niektorých stravníkov sa však rapídne znížila kvalita dodávanej stravy. 

     2/ Ďalšou alternatívou je odoberanie obedov v Školskej jedálni v Záhorskej Bystrici. Po 

prerokovaní s riaditeľkou ZŠ v ZB by táto možnosť v súčasnej dobe bola veľmi zložitá, 

vzhľadom na enormný počet stravníkov – žiakov základnej a materskej školy. 

      3/ Na návrh členky komisie Mgr. Fumačovej, tajomníčka komisie oslovila Jedáleň 

Ministerstva dopravy so sídlom v Lamači. Oslovená firma je ochotná dodávať obedy za cenu 

3,60 €/obed. Keďže väčšina dôchodcov poberá príspevok na obedy vo výške 0,80 €/obed, 

cena pre nich bude 2,80 €/obed. Obedy by privážali na určené miesto, nemôžu z časových 

dôvodov o robiť rozvážanie do jednotlivých domácností. 

      Je potrebné nájsť spôsob realizácie.  

      Starosta mestskej časti p. Krúpa navrhol, aby vydávanie obedov zabezpečovali pracovníčky 

NO Bystrický prameň. To by znamenalo, že v sídle Bystrického prameňa, t.č. v ľudovom 

dome, by firma zložila obedáre so stravou a zobrala by prázdne na ďalší deň. Jedna 

pracovníčka by vydala obedy tým, ktorí si prídu preň a sociálny taxík by rozviezol obedy tým 

občanom, ktorí sú ležiaci. Poplatok za dovoz obedov doteraz účtovaný v NO opatrovateľka je 

0,50 €/občan. 

      Jedáleň poskytuje jedálny lístok na týždeň dopredu, jednotný, bez možnosti výberu. 

 

      Prehľad občanov, ktorí odoberajú obedy: 

      v súčasnej dobe máme v evidencii : 

- 16 občanov 

- 11 poskytujeme dovoz 

-   5 si chodia pre obedy sami. 

- v 8/2017 odoberalo obedy 12 občanov 

- v 9/2017  13 občanov. 
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     Vyjadrenie konateľa NO Bystrický prameň Mgr. Kretta, predsedu správnej rady 

k možnosti výdaja obedov cez NO Bystrický prameň: 

     MČ prispieva ročne čiastkou 13000 € na prevádzku sociálneho taxíka, čo však postačuje len 

na obdobie do októbra bežného roka. Napriek tomu, poslanci MČ trvali na znižovaní 

nákladov na sociálny taxík a vyvíjaní väčších aktivít zo strany pracovníčok NO Bystrický 

prameň. 

      Pracovníčky NO však dali obidve výpoveď, koncom novembra končia. 

      Zo strany farnosti nie sú žiadne návrhy na zlepšenie tejto situácie. 

      Stanovisko komisie: 

                               Komisia po prerokovaní problému nevie nájsť primerané riešenie. Jednou 

z alternatív je, že vydávanie obedov a ich rozvoz zabezpečí miestny úrad svojimi 

pracovníkmi, prípadne prijatím pracovníka na dohodu. 

Konečné riešenie je na starostovi mestskej časti ZB. 

Tajomníčka komisie požiada doterajšieho dodávateľa NO opatrovateľka o poskytovanie 

obedov pre dôchodcov do konca tohto roka.  

Hlasovanie: 

Za 5 

 

 

 

 

 

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


