
 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 4.2.2013 

 

 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková 

Hosť:                          Mgr. Ján Bartoš, IVO 

Program:  

1. Komunitný plán v sociálnej oblasti, príprava 

2. JPD, žiadosť 

3. Bratislavský spolok nepočujúcich, žiadosť 

4. rodina G., zistenie stavu v rodine 

K bodu č. 1 

                  Komunitný plán v sociálnej oblasti pre MČ B - ZB podľa zákona č. 448/2008 

Z.z. v platnom znení – mestská časť zadala vypracovanie predmetného plánu, po 

predchádzajúcom prieskume trhu, občianskemu združeniu Inštitút pre verejnú správu,  

Baštová 5, Bratislava za cenu 1320 €. Termín odovzdania dokumentu je 28.2.2013. Prítomný 

zástupca OZ Mgr. Ján Bartoš si  zaznamenal vznesené požiadavky, námety a pripomienky 

členiek komisie, ktoré sa týkali  analýzy súčasného stavu a predstáv a prognóz do budúcnosti.  

Komisia odporučila, aby sa skontaktoval so správcom Farnosti sv. Petra a Pavla, ktorý mu 

poskytne informácie ohľadom zariadení spravovaných farnosťou (Bystrický prameň, sociálny 

taxík, materská škola, materské centrum atď.) 

Od 15.2.2013 do 18.2.2013 bude dokument umiestnený na webovej stránke mestskej časti na 

pripomienkovanie  a 28.2.2013 bude odovzdaný starostovi. 

Komisia pripravila anketové lístky k sociálnym službám, ktoré budú umiestnené v čakárni 

obvodnej lekárky a ďalšie budú rozdané členom klubu dôchodcov, aby sa vyjadrili 

k chýbajúcim sociálnym službám. Anketové lístky je potrebné odovzdať na miestny úrad do 

14.2.2013.  

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu o pripravovanom dokumente na vedomie 

a uložila tajomníčke komisie, aby dňa 10.2.2013 na podujatí pre dôchodcov rozdala 50 ks 

anketových lístkov k dokumentu Komunitný plán v sociálnej oblasti pre Mestskú časť 

Bratislava – Záhorská Bystrica. 

Hlasovanie:  

za 7 

 

K bodu č. 2 

                   Jednorazová peňažná dávka   –  pani M. V., bytom ZB Čsl. tankistov  požiadala 

o finančný príspevok z dôvodu sociálnej odkázanosti. Starobný dôchodok žiadateľky je veľmi 

nízky a podľa schválených zásad poskytovania sociálnych výpomocí jej finančný príspevok 

môže byť priznaný. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia odporučila priznať žiadateľke jednorazovú peňažnú dávku na 

nákup osobných potrieb vo výške 100 €. 

Hlasovanie: 

Za: 7 
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K bodu č. 3 

                  Bratislavský spolok nepočujúcich, Haanova 10, Bratislava – tajomníčka 

komisie  predniesla žiadosť spolku o finančný príspevok na Rekreačno - relaxačný pobyt 

svojich členov.  

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala žiadosť na vedomie s tým, že v roku 2013 miestne 

zastupiteľstvo neodsúhlasilo v rozpočte žiadne financie na príspevky neštátnym subjektom. 

Poverila tajomníčku komisie, aby v tomto zmysle  listom odpovedala Bratislavskému spolku 

nepočujúcich. 

Hlasovanie: 

 za 7   

 

K bodu č. 4 

                  Rodina G., Čsl. tankistov  – na komisii bol vznesený podnet, či pani H. G. 

nepotrebuje pomoc, nakoľko členka výboru klubu dôchodcov zistila, že žije v zanedbanej 

domácnosti. Komisia sa rodinou G. zaoberala už v roku 2010, kedy pri osobnej návšteve 

neboli zistené žiadne závady. 

Stanovisko komisie: 

                                   Členka komisie MUDr. Cingelová navštívi p. H. G. spolu s dôstojným 

pánom Pokojným. Pána dekana Pokojného požiada o spoluprácu tajomníčka komisie. Po 

návšteve podá MUDr. Cingelová informáciu,  či je potrebné p. G. pomôcť vybaviť lekársku 

pomoc prípadne sociálne zariadenie. 

Hlasovanie: 

za 7 

 

     Rokovanie komisie ukončila predsedníčka p. Martina Gašpáreková. 

 

                                  

             

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


