
 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 10.3.2014 

 

 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková 

 

Program:  

1. Žiadosť o jednorazové peňažné dávky  

2. Žiadosť o opakovaný fin. príspevok na úhradu pobytu v DCM 

3. Informácia o činnosti Sociálnej komisie Farskej pastoračnej rady 

4. Ponuky zariadení pre seniorov 

 

K bodu č. 1 

                   Žiadosť o jednorazové finančné výpomoci podali nasledovní občania: 

- Z. Dz., bytom Donská ul. na úhradu školného v ZUŠ pre  invalidnú dcéru 

- M. G., Čsl. tankistov ul. na úhradu osobných potrieb pre syna 

- J.A., bytom Z.B. na úhradu dioptrických okuliarov pre tri deti 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia po prerokovaní žiadostí navrhuje starostovi mestskej časti  

vyplatiť jednorazové finančné príspevky v zmysle prijatých Zásad poskytovania sociálnych 

výpomocí pre sociálne odkázaných občanov Záhorskej Bystrice: 

- Z.Dz. 150 € 

- M.G. 150 € 

- J.A. 150 €. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                 Žiadosť o opakovaný finančný príspevok p. S. na úhradu 3-mesačného pobytu  

jej syna, žiaka 5. ročníka ZŠ v Záhorskej Bystrici v DCM – požiadala o úhradu  3-

mesačného pobytu vo výške po 77,70 € mesačne pre syna A. K.  žiaka ZŠ v Záhorskej 

Bystrici. Žiak trvale neprospieva, nestačí ostatným spolužiakom, v 1. polroku mal 5 

nedostatočných známok. Rodina má trvalý pobyt v DNV, avšak podľa z.č.544/2010 

v platnom znení,  postarať sa o svojich žiakov je povinnosťou zriaďovateľ školy, ktorú žiak 

navštevuje. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala žiadosť na vedomie s tým, že matka musí preukázať 

hmotnú núdzu, zdokladovať svoje príjmy (materská dovolenka) a taktiež príjmy otca dieťaťa. 

Za prvý mesiac pobytu matka už zaplatila. Po doplnení žiadosti sa k nej komisia opätovne 

vráti a stanovisko zašle starostovi mestskej časti.                                 

Hlasovanie:  

Za 7 

 

K bodu č. 3 

                   Informácia o činnosti Sociálnej komisie Farskej pastoračnej rady – komisiu 

informovala predsedníčka komisie MUDr. Cingelová. Úlohou tejto komisie je zaoberať sa 

sociálnou a zdravotníckou problematikou občanov farnosti Záhorská Bystrica v spolupráci so 
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sociálnou komisiou pri miestnom zastupiteľstve v ZB.  Podnety na sociálnu výpomoc môžu 

obyvatelia ZB doručiť do schránky na farskom úrade alebo telefonicky na č. 0949 82 82 94. 

Komisia mieni spolupracovať aj s klubom dôchodcov najmä pri oslavách jubilantov a aj 

finančne prispievať napr. na darčeky. 

Každoročne usporiadajú jarnú a jesennú zbierku šatstva, najbližšia bude  28. a 29.4.2014 od 

16,00 do 20,00 hod. 

Občanov, ktorí žijú osamelo, budú navštevovať a navrhovať im prípadnú potrebnú pomoc. 

Stanovisko  komisie:  

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie a prisľúbila pomoc a spoluprácu 

pri hľadaní prostriedkov pomoci občanom sociálne odkázaným. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 

                   Ponuky novootvorených zariadení pre seniorov: 

- Dom Seniorov Pezinok ponúka ubytovanie pre 39 klientov, poskytujú stravovanie, 

ošetrovateľskú a zdravotnícku starostlivosť, aktivačnú terapiu, záujmovú a duchovnú 

činnosť. 

- SENIRES n.o. Ružomberok ponúka starostlivosť pre klientov, ktorí sú odkázaní na 

pomoc iných, ubytovanie v 1 a 2 lôžkových izbách, stravovanie, zdravotnícku pomoc, 

relaxačné aktivity a iné. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala uvedené ponuky na vedomie. 

 

 

 

                                              

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


