
 Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry  

pri MZ mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica zo dňa 14.2.2011 

 

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

Mišovská, Mgr. Fumačová, Marciš, Mgr. Besedič, Mgr. Pogačová 

Prizvaní: p. J. A. 

Program:  

1. Jednorazové peňaţné dávky, fyzické osoby 

2. Zakladajúca listina n.o. Prameň, ţiadosť o stanovisko 

3. Naša Bystrica, vydávanie dvojmesačníka o Bystrici, ţiadosť o stanovisko 

4. Návrh na uskutočnenie výstavy kniţných ilustrácií 

5. Návrh na rozdelenie komisie 

K bodu č. 1 

                   Jednorazové peňažné dávky: 

1. Pani J. A.– sa dostavila na zasadnutie komisie, aby objasnila svoju ţiadosť o JPD. 

Vysvetlila, ţe zvýšené výdavky má z dôvodu, ţe „jej vypovedala voda“ a musí dať 

nejaké veci opraviť alebo zakúpiť nové a z dôchodku, pri všetkých ostatných 

mesačných platbách, jej to nevychádza. Dom, v ktorom býva je však  

      vo vlastníctve dcéry, ale táto sa o matku ani o majetok nestará. 

2. Pani H. G. – poţiadala o JPD na nákup osobných potrieb. Výška dôchodku ţiadateľky 

je 388,90 €. 

3. Pani P. J. – ţiadosť o JPD. 

Stanovisko komisie: 

1. Nakoľko príjem z dôchodku ţiadateľky je vyšší ako stanovujú zásady  

na priznávanie JPD o viac ako 100 €, komisia neodporúča príspevok poskytnúť. Menovanej 

odporučila, aby vyzvala dcéru, aby ako vlastníčka domu, zabezpečila nutné opravy. 

Ţiadateľke bolo priamo oznámené  stanovisko komisie. 

2. Pani H. G.– komisia neodporučila priznať JPD z dôvodu prekročenia sumy dôchodku o cca 

100 € oproti sume odkázanosti podľa zásad. 

3.  Pani P. J. dnešného dňa zomrela. Vybavovateľovi pohrebu bude poskytnutá JPD  

vo výške 100 €. 

                                                       

K bodu č. 2 

                  Zakladajúca listina neziskovej organizácie PRAMEŇ – komisia prerokovala 

návrh na zaloţenie neziskovej organizácie Prameň, ktorej zakladajúcimi členmi sú Mestská 

časť Bratislava – Záhorská Bystrica a Rímskokatolícka cirkev Bratislava – Záhorská Bystrica. 

Predsedníčka komisie p. Gašpáreková oboznámila s plánovaným predmetom činnosti tejto 

organizácie, ktorá bude poskytovať obyvateľom Záhorskej Bystrice sluţby najmä v oblasti 

sociálnej a zdravotnej, poradenskej, vzdelávacej a ďalších. 

Stanovisko komisie: 

                                   Komisia odporučila  MZ zaloţiť neziskovú organizáciu PRAMEŇ. 

 

K bodu č. 3  

            Návrh na vydávanie dvojmesačníka Naša Bystrica –  starosta Ing. Krúpa poţiadal 

komisiu o stanovisko k vydávaniu časopisu Naša Bystrica. Ide o dvojmesačník zameraný  

na oboznamovanie obyvateľov s rôznymi oblasťami ţivota v mestskej časti, predstavovanie 

osobnosti, spoločenské aktivity, jubilantov, uverejňovanie  inzercie a pod. 
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Pripomienky: 

Mgr. Besedič navrhol zmeniť názov časopisu z dôvodu, ţe vznikol v predvolebnej kampani 

a so starým názvom by navodzoval dojem, ţe ide o časopis politickej strany. 

Mgr. Pogačová poţiadala členov komisie o príspevky do časopisu. 

Stanovisko komisie: 

                         Komisia  po prerokovaní odporučila vydávať časopis Naša Bystrica s tým,  

ţe mestská časť by zrušila zmluvu o vydávaní časopisu Metropola, aby sa takto získané 

finančné prostriedky pouţili na nový časopis. Odporučila zmeniť názov časopisu. 

 

K bodu č. 4 

                   Výtvarníčka Petra Ševčíková ponúkla usporiadať výstavu knižných ilustrácií 

v marci 2011 – Mesiaci knihy – komisia túto aktivitu privítala, odporučila spoluprácu 

s knihovníčkou p. Vierou Marošovu a dôkladné zváţenie miesta výstavy (vestibul SD, 

Ľudový dom, kniţnica) z rôznych aspektov, napr. stráţenie exponátov, činnosť rôznych 

organizácií v spoločenskom dome a pod. 

Stanovisko komisie: 

                                 Predsedníčka komisie osobne prerokuje ďalší postup priamo  

s p. Ševčíkovou. 

 

K bodu č. 5 

                    Návrh na rozdelenie komisie – komisia opätovne prerokovala moţnosť 

rozdelenia komisie na dve samostatné a to komisiu  sociálnych vecí a zdravotníctva a kultúry. 

Podporuje tieţ návrh p. starostu na spojenie komisie športu a cestovného ruchu s kultúrou. 

Stanovisko komisie: 

                              Komisia pripraví návrh do miestneho zastupiteľstva v marci 2011  

na rozdelenie komisie. 

 

 

                    

                Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


