
 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 26.6.2012 

 

 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková  

Program:  

1. Návrh na rozdelenie ceny 

2. Informácia o začlenení klubu dôchodcov za organizačnej štruktúry miestneho 

úradu 

3.  

 

K bodu č. 1 

                   Návrh na rozdelenie 840 kg palety cukru, ktorú získal starosta Záhorskej 

Bystrice na podujatí hl.mesta Bratislavy – džemovanie. 

V súťaži o najlepší domáci džem získala Záhorská bystrica prvú cenu a s ňou 840 kg cukru. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  odporučila cukor rozdeliť nasledovne: 

- 40 kg p. Jarošová, za poskytnutie ovocia a navarenie džemu 

- 600 kg – po 2 kg každému členovi klubu dôchodcov, odovzdať 30.9.2012 na oslave 

„Október – Mesiac úcty k starším spoluobčanom“ 

- 100 kg cez klub dôchodcov odovzdať pekárni u Florianka, rod. Kubaskej ako 

poďakovanie za bezplatné poskytovanie chleba a pečiva na podujatia usporiadané pre 

dôchodcov v Záhorskej Bystrici, pre Farnosť v Záhorskej Bystrici a pre diagnostické 

centrum v Záhorskej Bystrici 

- Sociálne slabším rodinám: 

- 10 kg p. P.O. s bratom P.Š., Prídavková 24 

- 10 kg p. L.A., Prídavková 10 

- 10 kg p. M.G., Čsl. tankistov 30 

- 20 kg Materské centrum blah sestry Zdenky 

- 10 kg Farský úrad v ZB pre novootvorenú materskú školu 

- 40 kg po 2 kg pre každého zamestnanca mestskej časti. 

 

 

K bodu č. 2 

                  Informácia o začlenení klubu dôchodcov do organizačnej štruktúry miestneho 

úradu – predsedníčka komisie p. Gašpáreková oboznámila členky s uznesením miestneho 

zastupiteľstva zo dňa 19.6.2012, ktorým bol Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici začlenený 

do organizačnej štruktúry Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici pod priame riadenie 

prednostky úradu. Spolupracuje a metodicky usmerňuje činnosť klubu sociálny referát 

miestneho úradu. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia  zobrala informáciu na vedomie. 

 

 

 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 
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