
 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 28.8.2017 

 

Prítomní:     MUDr. Cingelová, Kubíková, Mgr. Marciš,  

                          Mojtová, Moková, Mišovská, JUDr. Treichelová, 

Ospravedlnená: Mgr. Jurčeková,  Mgr. Fumačová 

Program:  

               1/ Prerokovanie návrhu dodatku k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby  

                   neziskovou organizáciou Vľúdnosť - Venia 

               2/ Žiadosť rodiny S. o finančný príspevok 

               3/ Prerokovanie spôsobu stravovania nepracujúcich dôchodcov 

               4/ Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov  

               5/ Návrh na pomoc pri zabezpečení oslavy Mesiaca úcty k starším spoluobčanom 

                   v októbri 2017 zo strany členov komisie 

 

K bodu č. 1 

                        Prerokovanie návrhu dodatku k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby 

n.o. Vénia  –  vzhľadom k tomu, že NO opatrovateľka nemá v súčasnej dobe kapacity na 

opatrovanie klientov v domácnosti, obrátila sa pracovníčka sociálneho referátu na NO Venia, 

s ktorou má MČ uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní opatrovateľskej služby od roku 2010. 

V priebehu posledných dvoch rokov neboli jej služby využívané.  Od 1.1.2017 však NO 

zvýšila poplatok za úhradu OS z 5,50 €/hod. na 6,50 €/hod. Riaditeľka NO Venia zaslala 

návrh Dodatku č.3 k zmluve o poskytovaní OS, v ktorom požaduje úhradu za službu vo výške 

6,50 €/hod. V prípade, že komisia odporučí schválenie predmetného dodatku, musí ho ešte 

schváliť miestne zastupiteľstvo. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia odporučila navrhovaný dodatok č. 3 schváliť s tým, že za novú 

cenu vo výške 6,50 €/hod. bude mestská časť využívať služby NO Venia len mimoriadne.  

Hlasovanie: 

Za 7  

 

      K bodu č. 2 
                        Žiadosť rodiny S. o finančný príspevok – p. R. S. podala žiadosť o finančný 

príspevok z dôvodu nedostatku financií v rodine. Menovaná je slobodná, 50 ročná, invalidná 

dôchodkyňa, s výškou dôchodku 233 € mesačne, žije v spoločnej domácnosti s rodičmi. 

Obaja sú starobní dôchodcovia s nízkym dôchodkom. Otec je vážne chorý.  

      Tajomníčka komisie informovala, že p. R.S. MČ prispievala denne na obedy čiastkou 2,40 € 

denne, až do 12.8.2014 a od 1.1.2017 po  súčasnosť jej MČ hradí plnú cenu za obed t.j. vo 

výške 3,15 € za každý odobratý obed. 

Stanovisko komisie: 

                               Komisia po prerokovaní žiadosti navrhla poskytnúť manželom S. JPD po 

100 €, po podaní písomnej žiadosti a doplnení rozhodnutia o výške starobných dôchodkov. 

Hlasovanie: 

Za 7 
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K bodu č. 3 

                    Prerokovanie spôsobu stravovania nepracujúcich dôchodcov v Záhorskej 

Bystrici –  tajomníčka komisie oboznámila s možnosťou zrušenia poskytovania obedov 

nepracujúcim dôchodcom prostredníctvom NO opatrovateľka. Podľa ústnej informácie 

konateľa NO p. Poláka nebudú prijímať nových stravníkov, nakoľko z kapacitných dôvodov 

to nevedia zvládnuť. Alternatívne riešenie by bolo, požiadať od septembra riaditeľku ZŠ v ZB 

o poskytovanie obedov prostredníctvom Školskej jedálne v ZB alebo Školskej jedálne 

v Stupave s možnosťou dovozu senior taxíkom. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. Poverila tajomníčku komisie, 

aby zistila na začiatku školského roka možnosť podávania obedov nepracujúcim dôchodcom 

v Školskej jedálni v Záhorskej Bystrici aj v Stupave a možnosť dovozu senior taxíkom. 

O zistených skutočnostiach informovať komisiu v septembri 2017. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 
                    Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov – uvedené VZN bude mieste 

zastupiteľstvo schvaľovať 5.9.2017. Podľa schválených zásad schvaľovania VZN MČ B-ZB, 

každý návrh je potrebné prorokovať v komisii MZ a zaslať písomné stanovisko 

organizačnému oddeleniu. 

Stanovisko komisie: 

                                 K predloženému návrhu VZN o vylepovaní volebných plagátov komisia 

sociálnych vecí a zdravotníctva nemá žiadne pripomienky. Odporúča miestnemu 

zastupiteľstvo VZN schváliť. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

K bodu č. 5  

                  Návrh na pomoc pri zabezpečení oslavy Mesiaca úcty k starším 

spoluobčanom v októbri 2017 – oslava sa uskutoční 15.10.2017 vo veľkej sále 

spoločenského domu. Člen komisie p. Marciš navrhol, aby členovia sociálnej komisie 

a pracovníci miestneho úradu finančne prispeli na túto akciu. Financie by sa použili na 

zakúpenie ovocia pre účastníkov oslavy. Ďalej ponúkol pomoc pri roznášaní občerstvenia. 

Zaobstará niekoľko mladých ľudí. Členky komisie p. Cingelová, p. Treichelová a p. Mojtová 

prispeli finančne ihneď. 

Stanovisko komisie: 

                                Tajomníčka komisie pred konaním akcie písomne požiada pracovníkov 

miestneho úradu, aby prispeli dobrovoľnou čiastkou na predmetnú akciu. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

 

 

 

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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