
 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 6.2.2014 

 

 

 

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

Moková 

Ospravedlnená:           Gašpáreková, Mišovská 

 

Program:  

1. Žiadosť p. O. M.o  zvýšenie počtu hodín opatrovateľskej služby pre otca Š.K. 

2. Žiadosť p. O. P. o JPD a pre opatrovaného P. Š. 

3. Zásady odmeňovania – dodatok 

4. rôzne 

- informácia o soc. situácii v rodine K. 

- informácia MUDr. Cingelovej o činnosti soc. komisie pri n.o. Bystrický prameň 

 

K bodu č. 1 

                   Žiadosť p. O.M.  o zvýšenie počtu hodín opatrovateľskej služby  pre otca 

Š.K. –  menovaný žiadateľ aj s manželkou mali opatrovateľskú službu prerušenú z dôvodu 

dovoleniek členov rodiny a hospitalizácie p. K. Od 7.2.2014 opätovne na žiadosť rodiny 

opatrovateľskú službu obnovujeme. V pôvodnej žiadosti p. M. žiadala navýšenie OS pre otca 

na 12 hod. Žiadosť však v deň rokovania komisie opravila na 4 hod. pre matku p. R. K. a 8 

hod. pre p. Š.K. Uvedený rozsah bol pre žiadateľov odsúhlasený dňa 26.11.2013. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia po prerokovaní žiadosti súhlasí s obnovením opatrovateľskej 

služby pre menovaných žiadateľov. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 2 

                 Žiadosť p. O. P. o JPD aj pre opatrovaného P. Š. – žiadateľka požiadala o JPD 

z dôvodu sociálnej odkázanosti. Je rozvedená, od smrti matky v roku 2006 opatruje  

invalidného nesvojprávneho brata P. Š. Jej príjem je  peňažný príspevok na opatrovanie 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 206,61 € mesačne. Býva 

v staršom rodinnom dome po rodičoch, ktorý potrebuje nutné stavebné opravy, potrebuje 

uhradiť nedoplatky plynu aj  nakúpiť niektoré osobné potreby. 

Zároveň požiadala aj o JPD pre brata P. Š. Jeho príjem tvorí invalidný dôchodok vo výške 

283,60 € mesačne.  

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia odporučila starostovi priznať JPD nasledovne: 

- pre p. O.P. 150 € 

- pre P.Š. 100 €.                                

Hlasovanie:  

Za 5 

 

 

K bodu č. 3 
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                   Zásady odmeňovania starostu, zástupcu starostu, poslancov, predsedov 

a členov komisií – komisia prerokovala dodatok č. 1 k uvedeným zásadám pričom 

konštatovala, že v čl. 1 ods.4 text .....a pri prvom odchode do dôchodku.... nie je jasné, či sa 

týka uvoľnených alebo neuvoľnených funkcionárov (starostu, zástupcu starostu). Neuvoľnený 

funkcionár neodchádza do dôchodku z pozície funkcionára ale pracovníka v inom rezorte. 

Stanovisko  komisie:  

                                 Komisia poverila tajomníčku komisie aby so stanoviskom oboznámila 

prednostku úradu.  

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 4 

                  Rôzne 

- Informácia o soc. situácii v rodine K. – tajomníčka komisie informovala 

o podnente na podozrenie z nedostatočnej starostlivosti o 5 ročné dvojčatá, 

chlapcov v rodine K. Rodina býva v prenajatom byte na ul. Štefana Majera. 

Susedia si sťažujú na sústavné rušenie kľudu, deti najmä vo večerných hodinách 

rodia veľký hluk, pravdepodobne sú večer bez matky, starajú sa o nich staršie 

sestry (20 ročné). Na upozornenia susedov rodina nereaguje. Polícia na 

telefonické zavolanie odmietla zasiahnuť. Tajomníčka požiadala o preverenie 

stavu učiteľky v MŠ, ktorú deti navštevujú. Podľa nich nie sú zanedbané po 

fyzickej stránke ale sú slabší mentálne. Pravdepodobne sa im mimo materskú 

školu nikto nevenuje. 

- Informácia o činnosti sociálnej komisie pri n.o. Bystrický prameň – 

informáciu poskytne na nasledovnom zasadnutí komisie členka komisie MUDr. 

Cingelová. 

Stanovisko komisie: 
- Tajomníčka komisie požiada pracovníkov MsP v Záhorskej Bystrici o preverenie 

stavu vo večerných hodinách a v prípade potvrdenia sťažnosti predvolá na 

rokovanie komisie matku dvojčiat K. 

- Komisia zobrala na vedomie čiastočnú informáciu o činnosti komisie sociálnych 

vecí pri n.o. Bystrický prameň a požiadala  MUDr. Cingelovú u podrobnejšiu 

správu na nasledujúcom zasadnutí komisie. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

 

                                              

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 
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