
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 8.6.2011 

 

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

Mišovská, 

Ospravedlnení:           Mgr. Fumačová,  liečenie 

Hostia:                        Ing. Jozef Krúpa, starosta 

                                    

Program:  

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o opatrovateľskej službe 

2. Informácia o prevádzke Senior taxi 

3. Návrh Dodatku Štatútu hl.m.SR Bratislavy o soc. službách 

4. DSS v Záhorskej Bystrici, informácia 

 

K bodu č. 1 

                   Návrh Dodatku č.1 k VZN o opatrovateľskej službe – pripravené do miestneho 

zastupiteľstva. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia navrhuje, aby miestne zastupiteľstvo dňa 28.6.2011 schválilo 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb v Záhorskej Bystrici – 

opatrovateľskú službu s tým, že v dodatku bude uvedená suma za úhradu 1 hodiny 

poskytovanej služby od prijímateľa služby a to 1,30 €/1 hodina. 

                                                                                 

K bodu č. 2 

                  Informácia o začatí prevádzky Senior taxi  – komisia požiadala starostu 

o informáciu, akým spôsobom bude môcť byť využívané motorové vozidlo „Senior taxi“ 

našimi občanmi. Pán starosta objasnil, že taxi bude prevádzkované n.o. Bystrický prameň, 

ktorej je mestská časť spoluzakladateľom a môžu ho občania využívať za minimálnu odplatu. 

Občania nad 60 rokov veku obdržia preukaz – kartičku s uvedením pokynov na využívanie 

taxíka, taktiež bude v najbližšom čísle časopisu Naša Bystrica uverejnený spôsob prevádzky 

a cena za využitie predmetného vozidla. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. 

K bodu č. 3  

                   Návrh Dodatku štatútu hl.m.SR Bratislavy v oblasti sociálnych služieb  – 

tajomníčka komisie sa zúčastnila pracovnej porady na magistráte a oboznámila komisiu s tým, 

že v štatúte sa budú meniť niektoré články vzhľadom na novelu zákona o sociálnych službách. 

Návrhom sa bude zaoberať následne miestne zastupiteľstvo, čo vyplýva zo zásad na tvorbu 

štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Stanovisko komisie: 

                         Komisia  zobrala informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 4 

                   Informácia o zámere vybudovať zariadenie sociálnych služieb v Záhorskej 

Bystrici – tajomníčka komisie informovala, že v predchádzajúcom volebnom období sa 

komisia viackrát zaoberala myšlienkou zriadenia DSS v Záhorskej Bystrici. Uskutočnilo sa 

rokovanie s viacerými  subjektmi, občianskymi združeniami a bol vybratý pozemok (časť 

areáli bývalého SOU energetického). Vzhľadom na náročnosť celého projektu sa nepodarilo 

vo veci dosiahnuť konkrétne výsledky.  
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Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu  na vedomie  s tým, že pán starosta prisľúbil 

sa projektom zaoberať. 

 

. 

                    

    Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


