
 Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ mestskej časti Bratislava  -  Záhorská Bystrica 19.6.2019 
 

 
 
Prítomní:       MUDr. Cingelová, Mgr. Jurčeková, Kubíková,  
                                    Mišovská,   
Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová, Mojtová, JUDr. Treichelová 
Program: 
               1/ Žiadosť o stanovisko komisie k 1.zmene R-MČ B-ZB a Záverečnému účtu 
                   MČ B-ZB za rok 2018 
              2/ Informácia o prípadnej zmene dodávateľa obedov pre nepracujúcich dôchodcov 
              3/ Informácia o novozriadenom Dennom centre Baobab 
              4/ Informácia o Dobročinnej zbierke pre KS Dúha 
              5/ Pozvánka na multidisciplinárne pracovné stretnutie 
 
K bodu č. 1 
                  Stanovisko k 1. zmene rozpočtu MČ BA – Záhorská Bystrica a Záverečnému 
účtu za rok 2018 – komisia sa oboznámila s návrhom 1. zmeny rozpočtu, ktorý bude 
predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu dňa 25.6.2019. 
     Činnosti komisie sociálnych vecí a zdravotníctva sa dotýka: 

- Program 10 – Zdravotníctvo a 
- Podprogram 10.1.1 – sociálne služby a zdravotníctvo, kde navrhovateľ navrhol znížiť 

sumu schválenú v rozpočte na rok 2019 40 000 € znížiť o 5 000 €. 
Konkrétne ide o rozpočet na odľahčovaciu službu pre obyvateľov Záhorskej Bystrice. 
Navrhovateľ vychádzal z výdavkov čerpaných v minulom roku na predmetnú službu v sume 
len 516 €. 
     Po zhodnotení požiadaviek obyvateľov Záhorskej Bystrice na odľahčovaciu službu, ktorí 
doteraz neprejavili enormný záujem o jej využívanie, komisia nemá námietky proti 
navrhovanej zmene rozpočtu. 
     K záverečnému účtu komisia nemá žiadne  pripomienky. 
Stanovisko komisie: 
                               Komisia k 1.zmene rozpočtu a Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava 
– Záhorská Bystrica za rok 2018 nemá žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 

      Za 6 
 
     K bodu č. 2 
                      Informácia o prípadnej zmene dodávateľa obedov pre nepracujúcich 

dôchodcov – predsedníčka a tajomníčka komisie informovali o situácii z minulého týždňa, 
kedy doterajší dodávateľ obedov firma Melónik zo Stupavy chcela vypovedať zmluvu a to 
hneď od pondelka 17.6. Firme vznikli personálne problémy a p. Prokop, majiteľ firmy 
namietal aj proti sťažnostiam niektorých odberateľov, ktorí sú neustále nespokojní. Po 
rozhovore s predsedníčkou komisie MUDr. Cingelovou však firma pokračuje 
v zabezpečovaní obedov.  

      Tajomníčka komisie oslovila prenajímateľov pohostinstva U Iváka s požiadavkou, či by 
v prípade vypovedania zmluvy doterajšou firmou, vedeli zabezpečiť obedy pre dôchodcov. 
Prisľúbili prísť vec osobne prerokovať na miestny úrad v týždni od 17.6. do 21.6.2019. 
Stanovisko komisie: 



 2 

                                Komisia zobrala informáciu na vedomie s poverila predsedníčka 
a tajomníčku komisie rokovaním s prenajímateľmi pohostinstva U Iváka o prípadnom 
zabezpečení dodávky obedov, keby firma Melónik zrušila zmluvu. 

      Hlasovanie: 
      Za:  6 
 
     K bodu č. 3 
                      Informácia o novozriadenom Dennom centre Baobab – toto zariadenie sídli na 

Blagoevovej ulici v Petržalke, poskytuje sociálne služby deťom s viacnásobným postihnutím 
vo veku 2 – 10 rokov. Kapacita zariadenia je 12 detí. Pracovníci im poskytujú  odborný 
liečebno-pedagogický prístup zameraný na individuálne potreby dieťaťa. 
Stanovisko komisie: 

                                         Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
      Hlasovanie: 
      Za 6 
 
      K bodu č. 4 
                       Informácia o Dobročinnej zbierke pre Krízové stredisko Dúha 2019 – verejná 

zbierka bola povolená MV SR v dňoch 10.5.2019 – 19.5.2019 a výnos bude použitý na 
všeobecne prospešný účel podpory práce s deťmi na území SR. 

      Stanovisko komisie: 
                                       Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 
Za: 6 
 
K bodu č. 5 
                  Pozvánka na multidisciplinárne pracovné stretnutie – ÚPSVR pozýva na 
multidisciplinárne pracovné stretnutie organizované v rámci Národného projektu „Podpora 
ochrany detí pred násilím“ na deň 24.6.2019 pre zástupcov miestnych úradov Bratislavy. 
Pracovné stretnutie sa uskutoční v budove pracoviska ÚPSVR, Bratislava, Župné námestie 5. 
Stanovisko komisie: 
                                   Pracovného stretnutia sa za komisiu zúčastní:      
 
 
 

     Božena  K u b í k o v á                                      MUDr. Dagmar  C i n g e l o v á   PhD. 
       Tajomníčka komisie                                                       Predsedníčka komisie 
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