
 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 18.11.2013 

 

 

 

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

Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová 

 

Program:  

1. Návrh na určenie výšky mimoriadnej odmeny výboru klubu dôchodcov 

2. Návrh na rozpočet na rok 2014 v sociálnej oblasti 

3. Správa o činnosti komisie pre MZ 

4. Návrh na preverenie možnosti spoločného zdravotníckeho obvodu Záhorská 

Bystrica – Marianka pre detského lekára 

K bodu č. 1 

                   Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny  –  dňa 29.10.2013  miestne 

zastupiteľstvo odsúhlasilo dotáciu pre komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva vo výške  

1000 €, na prípadné mimoriadne účely. Na návrh predsedníčky klubu dôchodcov komisia 

navrhuje uvedenú sumu rozdeliť pre členov výboru klubu dôchodcov. V návrhu predsedníčka 

uviedla, že členovia výboru neboli finančne odmenení ani v minulom roku, takže odmenu by 

výbor dostal za dva roky. Vzhľadom na to, že členovia výboru navštevujú občanov osobne a 

pozývajú ich na rôzne podujatia, čím zabezpečujú ich účasť, obstarávajú program, 

občerstvenie, darčeky a sponzorov, môže klub dôchodcov fungovať na vysokej úrovni. 

Komisia návrh jednomyseľne odsúhlasila. V ďalšom návrhu komisia odsúhlasila zakúpenie 

nákupných poukážok v OC TESCO v hodnote po 50 € a tieto rozdať ako odmenu členom 

výboru KD k Vianociam. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia po prerokovaní uvedeného bodu programu prijala nasledovné 

 

U z n e s e n i e  

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 

n a v r h u j e 

starostovi, aby za vynaložené úsilie v rokoch 2012 a 2013 boli členovia výboru klubu 

dôchodcov v Záhorskej Bystrici odmenení podľa zoznamu, predloženého predsedníčkou 

klubu a boli im odovzdané nákupné poukážky v celkovej hodnote 1000 €. 

Celkovou realizáciu poveruje tajomníčku komisie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                 Rozpočet v sociálnej oblasti – komisia  prerokovala návrh R na rok 2014 na 

predchádzajúcom zasadnutí. Návrh bol podpísaný predsedníčkou komisie M. Gašpárekovou 

a odovzdaný do finančnej učtárne miestneho úradu dňa 21.10.2013. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia konštatovala, že požiadavka miestneho úradu na predloženie 

rozpočtu na rok 2014 bola splnená v termíne. 

Hlasovanie:  

Za 6 



 2 

 

K bodu č. 3 

                  Správa o činnosti komisie pre najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva – 

členky komisie sa oboznámili so správou, ktorú vypracovali predsedníčka a tajomníčka 

komisie. Správa hodnotí činnosť komisie od začiatku roka 2013 do októbra 2013.  Členky 

žiadali do správy doplniť informáciu o tom, že komisia neustále vyvíja snahu o obsadenie 

ambulancie detského lekára v miestnom zdravotnom stredisku. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala správu na vedomie s tým, že poverila tajomníčku 

komisie, aby do správy doplnila informáciu o pediatrickej ambulancii. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

K bodu č. 4 

                  Návrh na preverenie možnosti vytvorenia spoločného zdravotníckeho obvodu 

– vzhľadom na dlhodobé neobsadenie pediatrickej ambulancie komisia navrhuje preveriť 

možnosť spojenia Záhorskej Bystrice a Marianky do jedného zdravotníckeho obvodu, aby sa 

zvýšil počet detských pacientov, čo by zrejme pomohlo obsadiť ambulanciu. 

Stanovisko  komisie:  

                                 Komisia poverila tajomníčku, aby telefonicky preverila spôsob 

starostlivosti o detských pacientov v susednej obci Marianka a zistila prípadnú možnosť 

spojenia do jedného zdravotníckeho obvodu so sídlom v Záhorskej Bystrici.  Ďalej poverila 

tajomníčku, aby so stanoviskom komisie oboznámila starostu, ktorý by vec mohol prerokovať 

so starostom obce Marianka. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

 

                                              

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


