
 Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ mestskej časti Bratislava  -  Záhorská Bystrica 14.10.2019 

 

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

Ospravedlnení:            Mgr. Fumačová, Mišovská,  JUDr. Treichelová 

Neospravedlnená:   Mojtová 

Program: 

               1/ Návrh R na rok 2020 v sociálnej oblasti 

               2/ Návrh na zmenu Zásad poskytovania sociálnej pomoci 

               3/ Príspevky obce na stravovanie dôchodcov – informácia 

               4/ Pomoc pre siroty L. a Ch.L. – informácia 

               5/ Informácia o situácii bezdomovca T.B. 

               6/ OS – inzerát  

               7/ Pozvánka na konferenciu „Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca“ 

               8/ Ponuka sociálnych služieb v zariadení „Dúbravská oáza pokoja a oddychu“ 

               9/ Návrh VZN o úhradách za poskytovanie soc.služieb 

              10/Žiadosť o fin.príspevok pre choré dieťa 

              11/Informácia o rodine Š. 

 

K bodu č. 1 

                   Návrh rozpočtu mestskej časti ZB na rok 2020 v sociálnej oblasti – Komisia 

na zasadnutí dňa 14.10.2019 prerokovala čerpanie rozpočtu na položkách v sociálnej 

starostlivosti a  odporučila na rok 2020 nasledovný rozpočet: 

 

Názov položky   R 2019   Čerpanie k 1.9. R 2020 

 

- Opatrovateľská služba 30 000  17 700   30 000 

- Odľahčovacia služba    1 000       106        500 

- Stravovanie dôchodcov   2 500    1 500     2 500 

- Príspevok seniorom    1 400       0            1 400 

/vian.večera, jubilanti/ 

-  Dotácia klubu dôch.    4 000    4 000      4 000 

- Príspevky klientom DSS     300       165         300 

- Odmena pre výbor KD   1 000       0      1 000 

- Pohrebné      3 000   1 400      2 000 

- Dávky v hmotnej núdzi   2 000      400      1 000 

- Pohrebné     3 000   1 400      3 000 

- Príspevok pri narodení dieť.  10 000   6 000            10 000 

Stanovisko komisie: 

                               Komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu navrhnutý rozpočet 

schváliť. 

Hlasovanie: 

      Za 3 

 

     K bodu č. 2 

                      Návrh na zmenu Zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom Záhorskej 

Bystrice – Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica poskytuje finančné príspevky 

obyvateľom Záhorskej Bystrice, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nedokážu si 

zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť alebo sa pre zlý zdravotný stav alebo 
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stratu zamestnania dočasne ocitli v krízovej situácii. Poskytuje tiež  príspevok pri narodení 

dieťaťa vo výške 100 € a príspevok pri úmrtí občana taktiež vo výške 100 € vybavovateľovi 

pohrebu. 

           Pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa nebolo v zásadách uvedené do akého 

termínu oň môžu rodičia žiadať. O príspevok napríklad požiadali rodičia, ktorí sa prisťahovali 

do Záhorskej Bystrice s už narodeným dieťaťom, o príspevku sa dozvedeli až po roku 

a žiadali ho vyplatiť. Komisia navrhuje obmedziť termín na podanie žiadosti do 6 

mesiacov od narodenia dieťaťa. 

           Obdobne navrhuje postupovať aj pri vyplácaní príspevku vybavovateľovi pohrebu ak 

zomrel občan Záhorskej Bystrice. Termín navrhuje do 3 mesiacov od úmrtia občana. 

            Po tejto dobe nárok na príspevok zaniká. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu doplnené Zásady... 

schváliť od 1.1.2020 s tým, že  pracovníci miestneho úradu pre informovanosť občanov 

zabezpečia uverejnenie zásad v novom znení na internetovej stránke mestskej časti 

a v časopise Naša Bystrica. 

      Hlasovanie: 

      Za:  3 

 

     K bodu č. 3 

                      Príspevky obce na stravovanie nepracujúcich dôchodcov – na zasadnutí komisie 

dňa 9.9.2019 bolo tajomníčke komisie uložené zistiť výšku finančných príspevkov na 

stravovanie (obedy) pre nepracujúcich dôchodcov v niektorých susedných obciach na 

porovnanie sumy príspevku, pre prípadné navrhnutie zvýšenia sumy pre občanov Záhorskej 

Bystrice. 

      Uvádzame nasledovné porovnania: 

- Msú Stupava – poskytuje príspevok na základe žiadosti občana, lekárskeho nálezu na 

odkázanosť, potvrdenia o výške dôchodku a preukazu ŤZP. Občan platí za obed 2,07 

€ + 0,45 € za dovoz. Rozdiel za dovoz dopláca mesto. Obedy zabezpečuje firma 

Romana Bubniča. 

- MÚ Dúbravka – za obed platí dôchodca 2,80 € + 1 € za dovoz, príspevky od MˇV sú 

poskytované nasledovne: 

do výšky dôchodku 500 € je príspevok 0,40 € 

do výšky dôchodku  400 € je príspevok 0,80 € 

do výšky dôchodku  300 € je príspevok 1,50 € 

- MÚ Lamač cena za obed je 3,20 €, príspevok je od 0,40 € po 0,90 € podľa výšky 

dôchodku, nad 577 € je príspevok 0. Dovoz vo výške 0,50 platí dôchodca. 

Stanovisko komisie: 

                                         Komisia zobrala informáciu na vedomie. Navrhuje ponechať v platnosti 

doterajší príspevok na stravovanie dôchodcov a od schválenia minimálnej mzdy v budúcom 

roku upraviť výšku podľa sumy dôchodku. 

      Hlasovanie: 

      Za 3 

 

      K bodu č. 4 

                       Pomoc pre siroty L. a Ch.L. – 17.9. t.r. zomrela matka dvom dievčatám L. 11 

ročnej a Ch. 13 ročnej. Ich otec zomrel ešte v roku 2014. Obe dievčatá majú trvalý pobyt 

v Z B a sú žiačkami ZŠ v ZB. Tajomníčka komisie preverila ich súčasnú situáciu. Bývajú 

v Petržalke u starých rodičov z otcovej strany. S triednymi  učiteľkami a s riaditeľkou ZŠ 

komunikovala sestra nebohého otca dievčat p. D.H.. Na súčasný stav sa u nej informovala 
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telefonicky aj tajomníčka komisie.  Dievčatá bývajú v byte spolu so starými rodičmi, tetou 

a jej dieťaťom a slobodným strýkom. Starí rodičia požiadali o zverenie do starostlivosti 

príslušné úrady. Do školy cestujú autobusom samé. Patria medzi slabšie žiačky, najmä staršia 

13 ročná Ch. má problémy s učením. Nechodia na obedy v ŠJ.  

Stanovisko komisie: 

                                       Komisia zobrala informáciu na vedomie. Navrhla poskytnúť p.  H. 

finančný príspevok vo výške 150 € na každé dieťa na zakúpenie osobných potrieb (zimné 

oblečenie, obuv). Uhradiť z prostriedkov MČ do doby zverenia detí do starostlivosti starých 

rodičov, vybavenia sirotského dôchodku a rodinných prídavkov,  poplatky v ZŠ a prípadné 

doplatky za stravovanie v ŠJ.  Jednorazovo poskytnúť rodine príspevok na pohreb vo výške 

100 €.  

Hlasovanie: 

Za: 3 

 

K bodu č. 5 

                  Informácia o situácii bezdomovca T.B. – členka komisie p. Mojtová navrhla 

vybaviť pre T.B. príspevok v hmotnej núdzi. Tajomníčka komisie vyplnila tlačivo – žiadosť 

o pomoc v hmotnej núdzi a TB ju podal osobne na ÚPSVR. Podľa jeho informácie mu bude 

tento príspevok priznaný. Vedúcemu ekol. Skupiny  p. Neradovičovi oznámil, že nemieni 

naďalej pracovať a príspevok vo výške 64,70 € mesačne mu postačí na výdavky, ktoré 

mesačne potrebuje. Podotýkame, že obedy mu v plnej výške platí MČ ZB. 

Stanovisko komisie: 

                                  Informáciu zobrala komisia na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 3    

 

K bodu č. 6 

                  Inzerát na terénnu OS – na miestny úrad sa obrátili niektorí príbuzní občanov, 

ktorým je poskytovaná terénna OS so sťažnosťami, že ZOS Slnko nedokáže zabezpečiť 

službu pravidelne, nemá náhradu za pracovníkov, ktorí sú PN alebo na dovolenke. Komisia 

odporúča, aby miestny úrad uverejnil inzerát na internetovej stránka MČ a novinách Naša 

Bystrica, že hľadá ďalšiu organizáciu poskytujúcu terénnu opatrovateľskú službu, s ktorou by 

uzatvorila zmluvu o poskytovaní predmetnej služby. V minulosti  to bola okrem ZOS Slnko aj 

OS Vénia. Na webovej stránke mestskej časti je inzerát uverejnený od 11.9.2019 a v časopise 

NB v čísle 4/2019 str. 13. Do dnešného dňa nikto na inzerát nereagoval. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala uvedené na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 3 

 

K bodu č. 7 

                  Pozvánka na konferenciu „Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca – 

konferenciu organizuje PhDr. Miloš Nemeček, prezident OZ Bagar. Uskutoční sa dňa 

18.10.2019 v Zichyho paláci v Bratislave. V pozvánke sú uvedené zaujímavé témy ako 

Problematika aktívneho starnutia, Seniorské organizácie u nás a v Európe, Národný program 

aktívneho starnutia. 

Stanovisko komisie: 

                                Konferencie sa zúčastní tajomníčka komisie. 
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K bodu č.8 

                 Ponuka sociálnych služieb – ponuku poslalo zariadenie sociálnych služieb 

Dúbravská oáza pokoja a oddychu. Nezisková organizácia je zameraná na vytvorenie domova 

pre seniorov. Ponúka poskytovanie sociálnych  a zdravotníckych služieb na najvyššej úrovni 

s kvalifikovaným personálom v špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov, zariadení 

opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. 

Stanovisko komisie: 

                                      Komisia zobrala ponuku zariadenia Dúbravská oáza pokoja a oddychu na 

vedomie. 

      Hlasovanie: 

      Za: 5 

 

     K bodu č. 9 

                      Žiadosť o stanovisko komisie k návrhu VZN hl.m.SR Bratislava č. 2/2014 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019. V návrhu sa mení  

      Čl. 1/  § 7 a § 10 o sumách za úhrady za odborné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.m.SR Bratislavy. 

      Stanovisko komisie: 

                                      Komisia k predloženému návrhu nemá žiadne pripomienky. 

      Hlasovanie: 

      Za: 3 

 

     K bodu č. 10 

                          Žiadosť n.o. Pierott so sídlom v Prešove o finančný príspevok na liečbu 

chorého  dieťaťa. NO požaduje príspevok vo výške 40 – 50 €. 

      Stanovisko komisie: 

                                     Komisia súhlasila s poskytnutím príspevku pre dieťa bývajúce mimo 

Záhorskú Bystricu vo  výške 50 €. Tajomníčka komisie odpovie na žiadosť mailovou poštou. 

      Hlasovanie: 

      Za: 5  

 

     K bodu č. 11 

                        Informácia o rodine Š. – tajomníčka komisie informovala, že s p. D.Š., 

príbuzným tejto rodiny, uskutočnila pohovor s tým, že podľa neho najlepšie riešenie by bolo 

umiestnenie M.Š. do sociálneho zariadenia, čo odporúča i lekárka - psychiatrička a matka p. 

M.Š. by za pomoci rodiny Š. zvládla normálny život i keď je nevidiaca. Matka však 

kategoricky odmieta, aby bol jej syn umiestnený v ústave. 

     Stanovisko komisie:  

                                      Komisia zobrala informáciu na vedomie. Rodinu bude naďalej sledovať. 

     Hlasovanie: 

     Za: 3 

 

 

 

 

 

 

 

   Božena  K u b í k o v á                                      MUDr. Dagmar  C i n g e l o v á   PhD. 

       Tajomníčka komisie                                                       Predsedníčka komisie 
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