
 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 14.1.2013 

 

 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková 

Program:  

1. Žiadosť o JPD 

2. Rokovací poriadok komisie 

3. Ponuka na štúdium jazyka Esperanto 

4. Poďakovanie Diakonie Broumov 

 

K bodu č. 1 

                  Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc  – si podala p. A.G., bytom Záhorská 

Bystrica, Prídavková ul. Menovaná je 55 ročná,  invalidná dôchodkyňa po mozgovej príhode.  

Jediným zdrojom jej príjmu je invalidný dôchodok, ktorý nepresahuje sociálnu odkázanosť 

podľa Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom Mestskej časti Bratislava – 

Záhorská Bystrica platných od roku 2011. V dôsledku svojho ochorenia si nevie nájsť vhodné 

zamestnanie, aby si svoj príjem zlepšila. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia odporučila starostovi mestskej časti priznať pre p. A.G. 

jednorazovú peňažnú dávku vo výške 100 €, na nákup osobných potrieb. 

Hlasovanie:  

za 7 

 

K bodu č. 2 

                   Rokovací poriadok komisií miestneho zastupiteľstva –  tajomníčka komisie 

informovala komisiu o schválení nového predpisu, platného od 1.1.2013 „Rokovací poriadok 

komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica“. Tento 

dokument podrobne určuje spôsob rokovania komisie miestneho zastupiteľstva, prijímanie 

stanovísk a hlasovanie o nich.       

Stanovisko komisie:  

                                 Komisia zobrala na vedomie dokument „Rokovací poriadok komisií MZ“ 

s tým, že od roku 2013 sa budú zasadnutia komisie riadiť predmetným rokovacím poriadkom. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

K bodu č. 3 

                  Ponuka na štúdium medzinárodného jazyka Esperanto – Mgr. Mária 

Minichová zaslala  ponuku na absolvovanie kurzu medzinárodného jazyka Esperanto pre ľudí 

tretieho veku. V súčasnej dobe prebieha tento kurz v Senior klube v Lamači a v klube Quo 

Vadis. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala ponuku na vedomie s tým, že členka komisie p. Moková 

oboznámi s touto možnosťou výbor klubu dôchodcov a požiada členov, aby túto informáciu 

tlmočili občanom vo svojich obvodoch. 

Hlasovanie: 

Za: 7 
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K bodu č. 4 

                  Poďakovanie Diakonie Broumov, Česká republika – tajomníčka komisie 

prečítala ďakovný list občianskeho združenia Diakonie Broumov za akciu „Zber peria, 

posteľného prádla a bytového textilu, ktorú komisia zorganizovala 9. a 10.8.2012 v Záhorskej 

Bystrici. Zozbierala sa 1 tona použitého textilného materiálu, čo pomohlo ľuďom, ktorí to 

potrebujú a zároveň sme pomohli i životnému prostrediu. Tajomníčka zároveň poďakovala za 

spoluprácu členom klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici p. Mokovej, p. Tadamovej a  

p. Čechovej, ktoré ochotne a bez nároku na odmenu odoberali počas oboch dní použitý textil. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu a ďakovný list na vedomie. 

Hlasovanie: 

                   Za: 7   

                                  

             

 

 

 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


