
 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 27.9.2017 

 

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

                          Moková, Mišovská, 

  

Ospravedlnená:  Mgr. Marciš, JUDr. Treichelová  

Program:  

               1/ Koncepcia pomoci ľuďom bez domova – informuje Mgr. Fumačová 

               2/ Prerokovanie návrhu rozpočtu v sociálnej oblasti na rok 2018 

               3/ Stravovanie nepracujúcich dôchodcov – dodávateľ 

               4/ Odľahčovacia služba – preukaz ŤZP  

 

K bodu č. 1 

                        Koncepcia pomoci ľuďom bez domova  –  informovala členka celomestskej 

komisie p. Fumačová. Koncepcia je hotová v písomnej forme, vypracovaná do roku 2025. 

V novembri 2017 materiál bude prerokovaný na mestskom zastupiteľstve. Materiál rieši 

lekárske ambulancie pre bezdomovcov, centrá pomoci, krízové centrá, útulky, sociálne byty 

najmä v Ružinove, Petržalke a Dúbravke, kde je najväčšia koncentrácia ľudí bez domova. 

     Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za 7  

 

      K bodu č. 2 
                        Návrh rozpočtu v sociálnej oblasti na rok 2018 – členovia komisie boli 

oboznámení s čerpaním R do augusta 2017. V návrhu boli niektoré položky navrhnuté na 

zvýšenie  alebo na zníženie. 

      Ide o nasledovné položky: 

- Príspevky klientom DSS zo 100 na 300 € 

- Pohrebné trovy z 500 na 1000 € 

- Príspevky na pohreb z 2500 na 3000 € 

- Dávky v hmotnej núdzi z 3000 na 2500 €. 

Stanovisko komisie: 

                               Komisia po prerokovaní jednotlivých položiek rozpočtu odsúhlasila 

predložený návrh na rok 2018. Tajomníčka komisie návrh R odovzdá do finančnej učtárne. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 3 

                  Stravovanie nepracujúcich dôchodcov v Záhorskej Bystrici –  tajomníčka 

komisie informovala, že stravovanie po zrušení dodávok stravy od NO Opatrovateľka je 

možné prostredníctvom doterajšieho dodávateľa - firmy PINO, ktorá vie zabezpečiť 

porciovanie stravy pre jednotlivých stravníkov za cenu 2,90 €/ obed. Podľa ohlasov 

stravníkov, však prišlo v poslednej dobe k zhoršeniu kvality jedál. Ďalšom firmou, ktorá je 

ochotná obedy dovážať je Jedáleň Ministerstva dopravy, Lamačská cesta 8, za cenu 3,60 

€/obed. Spôsob vydávania obedov je navrhnutý cez neziskovú organizáciu Bystrický prameň.  
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Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. Výber dodávateľa sa uskutoční 

na miestnom úrade s realizáciou od  1.11.2017. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 
                    Odľahčovacia služba – tajomníčka komisia oboznámila komisiu, že podľa  § 54 

ods.3/ zákona č. 448/2008 Z.z., je na poskytovanie odľahčovacej služby potrebné predkladať 

k žiadosti aj posudok, že je občan ŤZP,  vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie a poverila pracovníčku 

sociálneho referátu miestneho úradu, aby predmetný posudok vyžadovala. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

 

 

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


