
 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 5.12.2012 

 

 

 

Prítomní:   MUDr. Cingelová, Mgr. Fumačová,  Kubíková, Mišovská, Moková 

Ospravedlnení:            Gašpáreková, Mgr. Jurčeková 

Hosť:                          správca farnosti v ZB p.Pokojný 

Prizvaný:                    Ivan Draho, žiadateľ o JPD 

Program:  

1. Informácia o činnosti n.o. Bystrický prameň 

2. Žiadosti o jednorazový finančný príspevok: 

- I. D. 

- M. B. 

- J. B. 

- V. O. 

K bodu č. 1 

                   Informáciu o činnosti neziskovej organizácie Bystrický prameň – o súčasnej 

situácii v organizácii informoval komisiu prizvaný hosť, spoluzakladateľ n.o. správca farnosti 

p. Pokojný. Konštatoval, že nezisková organizácia má riaditeľa, správnu a dozornú radu. 

V súčasnej dobe sa činnosť zameriava len na služby, najmä seniorom, cez sociálny taxík. I na 

túto činnosť však chýbajú financie, pretože sú potrebné náklady na motorové vozidlo, 

pohonné hmoty, mzdu a odvody vodiča. Ďalšie financie sa čerpajú na mzdu a odvody 

administratívnej pracovníčky. Mesačne taxík urobí cca 150 nekomerčných jázd, čo absolútne 

nepostačuje na pokrytie nákladov.  

Ďalšie aktivity plánované cez neziskovú organizáciu sa neuskutočňujú z dôvodu nedostatku 

financií alebo nezáujmu občanov. 

Do budúceho obdobia má Bystrický prameň n.o. rozpracované plány – projekty pre prípad 

získania financií z európskych fondov v rokoch 2013 – 2020. 

Ide o projekty do nasledovných oblastí: 

- oblasť vzdelávania (predprimárne vzdelávanie, základná škola, vzdelávanie 

seniorov) 

- pomoc seniorom (zakúpenie budovy vhodnej na zriadenie domova dôchodcov) 

- cestovný ruch (cesta parkami Bratislavy, návšteva kostola, fary, krypty, 

návšteva Marianky, Stupavy) 

- turizmus (budovanie cyklotrás, náučné chodníky) 

Stanovisko komisie: 

                         Komisia zobrala na vedomie informáciu p. dekana Pokojného o súčasnom 

stave n.o. Bystrický prameň a jeho prognóz do budúcich rokov. 

 

K bodu č. 2 

                  Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci – podali občania: 

- I. D., bytom Záhorská Bystrica 

- M. B., bytom P. 27 

- J. B., bytom Záhorská Bystrica 

- V. O. bytom H. 2. 

Komisia žiadosti prerokovala, pričom konštatovala nasledovné skutočnosti: 

- žiadosť I. D. z novembra 2012 bola doplnená o požadované doklady a to 

potvrdenie  o zaradení do evidencie ÚPSVaR. Menovaný taktiež doložil 
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lekársku správu o chorobe. Je nezamestnaný, z dôvodu ochorenia chrbtice. 

V budúcom týždni nastupuje na ošetrenie do nemocnice. Menovaný bol 

prítomný na zasadnutí komisie, kde svoju súčasnú životnú situáciu objasnil. 

- žiadosť M. B., bytom P. 27 predložila členka komisie Mgr. Fumačová, ktorá 

bola v domácnosti žiadateľky na osobnom šetrení. Žiadateľka je bez práce, 

poberá príspevok v nezamestnanosti vo výške 160 € mesačne, čo však odchádza 

na splátku exekúcie. Pani Fumačová prisľúbila žiadateľke pomoc pri hľadaní 

práce. 

- J. B., bytom ZB  požiadala o finančný príspevok z dôvodu nezamestnanosti, 

hľadá prácu, ale momentálne nevie žiadnu nájsť. Je evidovaná na úrade práce, 

ale bez nároku na príspevok v nezamestnanosti, nakoľko nemá odpracovanú 

dostatočnú dobu, potrebnú na vznik nároku na príspevok. Je rozvedená. 

- V. O., bytom H. 2 požiadal o finančný príspevok z dôvodu mnohých diagnóz, 

na liečenie ktorých potrebuje drahé  lieky. Menovaný je starobný dôchodca, žije 

v spoločnej domácnosti s manželkou. Podľa schválených zásad poskytovania 

sociálnych výpomocí z roku 2011 má občan nárok na JPD ak,  pri manželskej 

dvojici ich spoločný príjem nepresiahne výšku 634 €, čo pri manželoch O. je 

však podľapriložených potvrdení zo Sociálnej poisťovne 742,70 €. Takže nárok 

na poskytnutie JPD žiadateľovi nevznikol. 

. 

Stanovisko komisie:  

                                  Komisia k jednotlivým žiadostiam prijala nasledovné stanovisko: 

- I. D., odporučila priznať JPD vo výške 100 € na nákup liekov a zimnej obuvi 

- M. B., poskytnúť JPD vo výške 100 € na nákup osobných potrieb a potravín 

- J. B., poskytnúť JPD vo výške 100 € na nákup osobných potrieb a potravín 

- V. O., komisia odporučila žiadosť zamietnuť z dôvodu presiahnutia výšky 

sociálnej odkázanosti podľa súčasne platných zásad. 

 

 

 

 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


