
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 11.4.2011 

 

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

Mišovská, Mgr. Fumačová, 

Prizvaní: Ing. Krúpa, starosta 

                                   Ing. Vojtaššák, prednosta 

Program:  

1. Jednorazové peňažné dávky – imobilní občania 

2. Návrh na úpravu Zásad pre poskytovanie sociálnych výpomocí v Záhorskej 

Bystrici 

3. Opatrovateľská služba – informácia 

4. Ponuka sociálnych služieb 

5. Pripomienky  

 

K bodu č. 1 

                   Jednorazové peňažné dávky – tajomníčka komisie navrhla zaslať JPD 

imobilným občanom zo Záhorskej Bystrice, v zmysle zásad poskytovania finančných 

výpomocí, nakoľko bol už schválený rozpočet mestskej časti. Ide o cca 9 občanov. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia predpokladá, že v mesiaci 5/2011   predloží na rokovanie MZ 

nový návrh Zásad poskytovania sociálnych výpomocí, v ktorých navrhuje zvýšenie JPD 

z 85 € na 100 €.  

Finančné príspevky imobilným občanom odporučí vyplatiť až po májovom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva. 

                                                                                 

K bodu č. 2 

                  Návrh na úpravu Zásad pre poskytovanie sociálnych výpomocí pre občanov 

Záhorskej Bystrice – komisia má pripravený návrh na úpravu Zásad, odsúhlasený v komisii 

dňa 16.3.2011. 

Stanovisko komisie: 

                                Keďže v apríli 2011 bol na zasadnutí MZ schvaľovaný rozpočet mestskej 

časti, návrh na zmenu zásad priznávania sociálnych výpomocí komisia odporučila posunúť na 

májové rokovanie. Materiál pripraví tajomníčka komisie. 

 

K bodu č. 3  

                   Opatrovateľská služba – komisia opätovne prehodnotila spôsob poskytovania 

opatrovateľskej služby v Záhorskej Bystrici a oboznámila sa so žiadosťami občanov, ktorí 

požadujú službu od n.o.Opatrovateľka. 

Stanovisko komisie: 

                         Komisia  zobrala žiadosti na vedomie s tým, že mestská časť, pokiaľ chce 

dodržať novelu zákona č. 448/2008 Z.z. musí žiadostiam občanov vyhovieť, a uzatvoriť 

zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s ďalšou organizáciou, i keď v súčasnosti je 

v platnosti zmluva s n.o.Venia. 
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K bodu č. 4 

                   Ponuka sociálnych služieb 

– Bratislavský samosprávny kraj zaslal ponuku Centra pre rodiny v kríze, v prípade potreby 

možno volať na mobilné číslo 0911 523 026 alebo napísať na centrumprerodiny@region-

bsk.sk 

– Senior Park Rohovce ponúka poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb na 

www.seniorpark.sk. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala ponuky na vedomie. 

 

K bodu č. 5 

                    Pripomienky 

- p. Mišovská  

      -  upozornila, že na detskom ihrisku pri miestnom úrade chýbajú WC, čo namietali    

         niektorí rodičia, navštevujúci ihrisko 

      - požiadala o zistenie možnosti umiestnenia kontajnerov na použité detské plienky 

- p. Fumačová  

- upozornila na nevhodnú pracovnú dobu na zbernom dvore a požiadala o zistenie   

              možnosti jej predĺženia, najmä v sobotu 

- p. Moková 

- tlmočila požiadavku niekoľkých občanov z Bratislavskej a Tatranskej ulice, aby bola   

        na zastávke MHD  na Tatranskej ulici umiestnená lavička na sedenie. 

Stanovisko komisie: 

                                 Tajomníčka komisie oboznámi s pripomienkami pracovníkov 

miestneho úradu na pracovnej porade 

 

. 

                    

    Zapísala: Kubíková 
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