
 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 20.2.2012 

 

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

Mišovská, Moková  

Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová 

Program:  

1. JPD – žiadosti  

2. Bratislavský spolok nepočujúcich – žiadosť  

3. Návrh na rozdelenie finančného príspevku anonymného darcu 

4. Mlieko pre seniorov, ponuka 

 

K bodu č. 1 

                   Jednorazové peňažné dávky –  o jednorazovú finančnú výpomoc požiadal občan 

P. Š., prostredníctvom svojej sestry p. O.P., ktorá sa o menovaného stará a žije s ním 

v spoločnej domácnosti. Mesačná suma invalidného dôchodku je pod hranicou odkázanosti 

podľa zásad poskytovania sociálnych príspevkov, schválených poslancami miestneho 

zastupiteľstva v roku 2011. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  navrhla priznať P. Š. JPD vo výške 100 € na nákup osobných 

potrieb. 

K bodu č. 2 

                  Bratislavský spolok nepočujúcich – žiadosť o finančný príspevok na aktivity 

členov spolku. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia sa oboznámila so schváleným rozpočtom MČ na rok 2012 

v Programe 13. Sociálne služby a zdravotníctvo. V podpoložke – Príspevky neštátnym 

subjektom nebola schválená žiadna suma, to znamená, že v roku 2012 nebude možné 

poskytnúť žiadny príspevok. V tomto zmysle bude BSN 1930 napísaná odpoveď. 

 

K bodu č. 3 

                  Finančný príspevok od anonymného darcu – tajomníčka komisie informovala, 

že ZŠ s MŠ v Záhorskej Bystrici písomne oznámili, že ani jeden zo žiakov školy nie z rodiny, 

ktorá je  v hmotnej núdzi. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia po podrobnom prerokovaní tohto bodu programu navrhla, aby 

starosta odsúhlasil nasledovný návrh na rozdelenie sumy 500 € od anonymného darcu: 

- sumu 170 € poskytnúť p. O.P. z Prídavkovej  ul., nakoľko sa sama stará 

o nevyliečiteľne chorého brata, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, 

- sumu 170 € poskytnúť rodine M.G., Čsl. tankistov, nakoľko  

      p. G. sa stará o chorú bezvládnu matku a maloletého syna a manžel je dlhodobo 

      nezamestnaný, 

- sumu 160 € poskytnúť p. A.L., Prídavková ul. z dôvodu, že žije so synom, ktorý je 

dlhodobo nezamestnaný a je poberateľom len príspevku v nezamestnanosti vo výške 

170 € mesačne do konca februára 2012. Po tomto termíne bude rodina žiť len zo 

starobného dôchodku matky. 
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K bodu č. 4  

                  Ponuka „Mlieko pre seniorov“ –  družstvo Javorinka v Galante ponúka za 

výhodnú cenu predaj mlieka z automatu.  

Stanovisko komisie:  

                            Komisia  zobrala ponuku na vedomie s tým, že v Záhorskej Bystrici by 

pravdepodobne automat nesplnil účel. 

 

 

 

 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


