
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 16.3.2011 

 

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

Mišovská, Mgr. Fumačová, 

Prizvaní: - 

Program:  

1. Jednorazové peňažné dávky 

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

Bystrici 

3. Rozpočet na sociálne služby a zdravotníctvo na rok 2011 

4. Návrh na schválenie Dodatku k VZN o zabezpečovaní sociálnych služieb 

v Záhorskej Bystrici 

5. Opatrovateľka n.o. návrh na uzavretie zmluvy s MČ B - ZB 

6. Rodina P. G., zistenie starostlivosti o maloleté dieťa 

K bodu č. 1 

                   Jednorazové peňažné dávky: 

1. Pani K.H. – požiadala o JPD na nákup osobných potrieb z dôvodu zvýšených 

nákladov pre závažnú chorobu. 

2. Pani O. P., pre P. Š. – žiadosť o JPD z dôvodu sociálnej odkázanosti. 

3. Bratislavský spolok nepočujúcich – požiadal o JPD na činnosť organizácie. 

Stanovisko komisie: 

1. Komisia odporučila p. K. H. poskytnúť JPD vo výške 85 € na zvýšené náklady z dôvodu 

závažnej choroby. 

2. Pani O. P. – komisia odporučila priznať JPD vo výške 85 € pre P. Š. z dôvodu sociálnej 

odkázanosti. 

3.  Pre Bratislavský spolok nepočujúcich komisia odporučila priznať JPD vo výške 100 €. 

                                                       

K bodu č. 2 

                  Návrh na úpravu Zásad pre poskytovanie sociálnych výpomocí pre občanov 

Záhorskej Bystrice – komisia prerokovala návrh na zvýšenie odkázanosti pri poskytovaní 

JPD a taktiež zvýšenie niektorých  príspevkov. 

Stanovisko komisie: 

                                   Tajomníčka komisie pripraví návrh na úpravu Zásad na rokovanie MZ 

v apríli 2011. 

 

K bodu č. 3  

                   Rozpočet na Program 13 – Sociálne služby a zdravotníctvo na rok 2011 –  
komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu. Skonštatovala, že niektoré položky boli 

finančnou komisiou upravené – znížené  /opatrovateľská služba z 30 tis. € na 20 tis. €/.  

Stanovisko komisie: 

                         Komisia  zobrala návrh rozpočtu na vedomie s tým, že v prípade potreby 

zvýšených výdavkov v priebehu roka 2011 komisia požiada o úpravu rozpočtu. 

 

K bodu č. 4 

                   Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZV č. 1/2010 o podmienkach 

poskytovania sociálnej pomoci v MČ B – ZB podľa z. č. 448/2008 Z.z. – komisia  

odporučila zvýšiť úhradu od prijímateľov opatrovateľskej služby vzhľadom k tomu, že   



 2 

pri úhrade 4.75 príp. 4.80. € za 1 hodinu poskytovanej služby a úhrade 1 €/hod. od prijímateľa 

opatrovateľskej služby, je mesačná suma poskytovaná mestskou časťou príliž vysoká 

a neúmerne zaťažuje rozpočet mestskej časti. Komisia navrhuje úhradu od klienta vo výške 

2,50 €/hod. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia pripraví návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2010 do aprílového 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 5 

                    Opatrovateľka n.o.  – komisia opätovne prerokovala  žiadosť p. I. P. o uzavretie 

zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby terénnej a v dennom stacionári  

na Tatranskej ul. č. 34.  

Stanovisko komisie: 

                              Komisia odporučila uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb 

s n.o. Opatrovateľka, konateľka p. I. P.,  v prípade, že o službu prejaví záujem občan zo 

Záhorskej Bystrice. 

 

K bodu č. 6 

                   Upozornenie na nedostatočnú starostlivosť o maloleté dieťa v rodine G. – 

členky komisie upozornili na nedostatočnú starostlivosť o maloleté dieťa v rodine G.,nakoľko 

v rodine otec ani matka dieťaťa nepracujú a celú domácnosť financuje stará matka  

zo starobného dôchodku. 

Stanovisko komisie: 

                                Tajomníčka komisie oznámi uvedenú skutočnosť mestskej časti, v ktorej 

má trvalé bydlisko matka maloletého dieťaťa /rodičia nie sú manželia/ a požiada o preverenie 

skutočnosti príslušný sociálny referát. 

 

 

                    

    Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


