
 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 17.10.2012 

 

 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková 

Hosť:                          p. Antalová, pracovníčka n.o. Bystrický prameň  

Program:  

1. VZN č. 4/2012 o čistote a poriadku – návrh  

2. Doplnenie žiadosti MUDr. Lendela 

3. Zrušenie VZN č. 1/2000 –  návrh 

4. Činnosť n.o. Bystrický prameň – informácia  

5. Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova – návrh  

6. Vianočná večera pre osamelých občanov – informácia  

 

K bodu č. 1 

                   VZN č. 4/2012 o čistote a poriadku na území MČ B-ZB – na základe  protestu 

prokurátora  bolo zrušené VZN č. 3/2008 a nahrádza ho VZN č. 4/2012, v ktorom sú 

akceptované všetky námietky prokurátora.  

Stanovisko komisie: 

                         Komisia zobrala na vedomie návrh VZN č.4/2012, ktoré je vypracované podľa 

pripomienok prokurátora a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť ho v predloženom 

znení. 

K bodu č. 2 

                  Žiadosť o prenájom priestorov nad spoločenským domom, doplnenie žiadosti 

–  komisia obdržala doplnenie žiadosti  o  prenájom nebytových priestorov nad reštauráciou 

spoločenského domu pre MUDr. Juraja Lendela, na vybudovanie  Penziónu – Domova pre 

seniorov, v ktorom navrhuje výšku mesačného nájomného 1300 € s tým, že zároveň požiadal 

o jednoročné oslobodenie od platenia na čiastočnú kompenzáciu nákladov spojených 

s dobudovaním nebytových priestorov. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia konštatovala, že žiadosť MUDr. Lendela je oprávnená, 

vzhľadom na náklady potrebné na vybudovanie sociálneho zariadenia a nemá námietky proti 

ročnému odkladu splácania nájomného. Taktiež súhlasí s dobou nájmu na 15 – 20 rokov. 

K bodu č. 3 

                  Návrh na zrušenie VZN č. 1/2000 o zabezpečení financovania 

verejnoprospešných inžinierskych sietí v Záhorskej Bystrici  –  komisia prerokovala 

dôvodovú správu a prijala nasledovné stanovisko. 

Stanovisko komisie:  

                                  Komisia nemá námietky proti zrušeniu uznesenia, avšak navrhuje 

naďalej so stavebníkmi uzatvárať zmluvy o poskytnutí finančného daru v ľubovoľnej výške, 

z dôvodu získania aspoň nejakých financií na budovanie a opravu infraštruktúry v mestskej 

časti. 

K bodu č. 4 

                  Činnosť n.o. Bystrický prameň – komisia pozvala na zasadnutie riaditeľku n.o. 

Bystrický prameň. Dostavila sa p. Antalová, zamestnankyňa BP n.o. Komisiu oboznámila 

s činnosťou n.o., ktorá v súčasnosti spočíva len v prevádzkovaní Senior taxi. Táto služba pre 

seniorov sa osvedčila, občania ju veľmi často využívajú a sú spokojní. Ostatné plánované 
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činnosti ako opatrovateľská služba, pomoc v domácnostiach (upratovanie, kosenie trávy 

a pod.), právnická poradňa, pre nezáujem občanov nefungujú.  

Stanovisko komisie: 

            Komisia 

- zobrala informáciu o činnosti n.o. Bystrický prameň na vedomie 

- odporučila konateľom n.o. zvýšiť úsilie na využívanie ďalších činností n.o. občanmi 

- odporučila miestnemu zastupiteľstvu zvážiť zvýšenie dotácie pre n.o. na rok 2012, 

práve z dôvodu nečinnosti v iných oblastiach okrem taxíka. 

K bodu č. 5 

                  Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova v Bratislave – komisia sa 

oboznámila s návrhom koncepcie vypracovanej sociálnym odborom magistrátu hl.m.SR 

Bratislavy na obdobie do roku 2015. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala návrh koncepcie na vedomie, ocenila úsilie 

spracovateľov o skvalitnenie sociálnych služieb na zabezpečenie základných životných 

potrieb ľudí bez domova v hlavnom meste. 

Konštatovala, že v ZB nežijú ľudia bez domova. Ak sú niektorí prihlásení na trvalý pobyt na 

obec Záhorskú Bystricu, majú bývanie vyriešené napr. u príbuzných, v rekreačných objektoch 

a pod. Z iných miest a obcí Slovenska sa bezdomovci na našom území nezdržiavajú. 

Vzhľadom na vyššie uvedené mestská časť v blízkej budúcnosti neuvažuje  o budovaní 

zariadení pre spomínanú skupinu ľudí. 

K bodu č. 6 

                  Vianočná večera pre osamelých, príprava – tajomníčka komisie oboznámila 

komisiu s pripravovaným podujatím dňa 19.12.2012 o 15.00. V najbližšom čísle časopisu 

Naša Bystrica bude uverejnená prihláška na večeru. Občania, ktorí budú mať záujem prinesú 

vyplnenú prihlášku na miestny úrad do 5.12.2012. Dostanú večeru a darček. Komisia navrhla 

zakúpiť svietnik a vianočný dezert (salónky alebo kolekciu). Darček zabalí sponzorsky 

predsedníčka komisie p. Gašpáreková. Pred večerou vystúpi s krátkym vianočným  hudobným 

programom Tomáš Ondriáš s klavírnym doprovodom. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu o príprave vianočného podujatia pre 

osamelých občanov na vedomie. 

 

 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


