Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MZ mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 20.11.2019
Prítomní:
Neospravedlnená:

MUDr. Cingelová, Mgr. Fumačová, Kubíková,
Mišovská, Mojtová, JUDr. Treichelová
Mgr. Jurčeková

Program:
1/ Návrh Dodatku štatútu hl.m.SR Bratislavy vo veci výkonu prenesenej pôsobnosti
– súhlas obce pre príslušníkov tretích krajín na povolenie trvalého pobytu
2/ Informácia o novele zákona o sociálnych službách – poskytovanie FP
neverejným poskytovateľom soc. služieb
3/ Návrh R na rok 2020
4/ Ponuka na dovoz obedov pre nepracujúcich dôchodcov – Park hotel Stupava
5/ Jesenná zbierka šatstva – informácia o priebehu akcie
6/ Prednáška o soc. službách a komunitnom pláne v sociálnej oblasti pre OZ
Pozitívum v nás
K bodu č. 1
Návrh Dodatku Štatútu hl.m.SR Bratislavy vo veci výkonu prenesenej
pôsobnosti – súhlas obce pre príslušníkov tretích krajín na trvalý (dlhodobý) pobyt – ide
o prenesený výkon, kedy starosta MČ podpisuje rozhodnutia o súhlase s trvalým pobytom
občanov tretích krajín na území svojej MČ. Pri vydaní predmetného rozhodnutia ohlasovňa
pobytu spolupracuje so stavebným úradom, aby zistila, či objekt, do ktorého má byť pobyt
cudzinca povolený, spĺňa podmienky Vyhlášky Min. zdravotníctva SR č. 259/2008 §8, ods.1/
Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Obytná plocha podľa
uvedenej vyhlášky je min. 12 m2 na užívateľa bytu a 6 m2 na každého ďalšieho člena
domácnosti. Občan podáva písomnú žiadosť a súhlasné prípadne nesúhlasné stanovisko
vydáva ohlasovňa pobytu, rozhodnutie podpisuje starosta MČ.
Stanovisko komisie:
Komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu navrhnutý Dodatok Štatútu
hl.m.SR schváliť.
Hlasovanie:
Za 6

-

K bodu č. 2
Informácia o novele zákona o sociálnych službách od 1.10.2019 – novela
spočíva v úhrade súm za odborné činnosti podľa § 7, ods.1 a 2/:
poradenstvo
rehabilitácia
ošetrovateľstvo
pracovná terapia,
a v úprave súm a valorizácii úhrady za soc. služby podľa § 10, to je pri ochrane života,
zdravia a dôstojnosti prijímateľa – telesné a netelesné obmedzenia.
Podľa metodického usmernenia ZMOS-u z 23.10.2019 novela zasahuje do spôsobu
spolufinancovania soc. služieb neverejnými poskytovateľmi. Obce, ktoré majú uzatvorenú
zmluvu s neverejnými poskytovateľmi soc. služieb na rok 2019, by mali uzatvoriť od
1.10.2019 k týmto zmluvám dodatok.
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Stanovisko komisie:
Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie s tým, že zmluvní
poskytovatelia sociálnych služieb Gerion a NO opatrovateľka nepožiadali o úpravu
preddavkov na predmetné činnosti, takže nebolo potrebné uzatvárať dodatky k platným
zmluvám.
Hlasovanie:
Za: 6
K bodu č. 3
Návrh rozpočtu mestskej časti BA – Záhorská Bystrica na rok 2020 – komisia
prerokovala návrh rozpočtu v Programe 10: Sociálne služby a zdravotníctvo a konštatovala, že
oproti roku 2019 je navrhnutý rozpočet znížený len o sumu cca 500 €, čo považuje za
minimálne zníženie.
Stanovisko komisie:
Komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu navrhovaný rozpočet na
rok 2020 schváliť.
Hlasovanie:
Za 6
K bodu č. 4
Ponuka na dovoz obedov pre nepracujúcich dôchodcov od nového dodávateľa
Park hotel Stupava – v súčasnej dobe je dovoz realizovaný cez firmu Melónek Stupava,
majiteľ p. Prokop. Niektorí odberatelia nie sú spokojní s kvalitou jedál a tiež majiteľ má
pripomienky, že odberatelia často rušia alebo menia objednávky, neodoberajú obedy
pravidelne, sťažujú sa na horšiu kvalitu a oneskorené dodanie a viackrát sa vyjadril, že
„skončia“. Na podnet p. Marcišovej, ktorej matka p. Kahánková obedy odoberá a väčšinou nie
je spokojná, tajomníčka komisie oslovila Park hotel v Stupave, či by vedeli zabezpečiť
dovážku obedov do Záhorskej Bystrice a za akú cenu.
Pracovníčka hotela p. Lucia Mózová poslala meilovú ponuku: cena jedného obeda s dovozom
je 3,50 €. Bez problémov vedia túto službu zabezpečiť.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala informáciu na vedomie. Navrhla pohovor s p. Prokopom
a v prípade, že by chcel skončiť, tak od januára 2020 by MČ uzatvorila zmluvu s Park
hotelom Stupava. Tajomníčka komisie preverí u p. Mózovej z koľkých jedál denne si môžu
ľudia vyberať, či vedia doručiť jedálny lístok každému odberateľovi a či varia diety.
Hlasovanie:
Za: 7
K bodu č. 5
Informácia o zbierke šatstva – v dňoch 8. a 9.11.2019 sa uskutočnila zbierka
šatstva pre deti aj dospelých. Občania mohli priniesť aj prikrývky, posteľné prádlo, obuv,
hygienické a školské potreby. Odvoz vyzbieraných vecí zabezpečil p. Ľuboš Dobšíček,
majiteľ autodopravy.
Stanovisko komisie:
Informáciu zobrala komisia na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 7
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K bodu č. 6
Prednáška o sociálnych službách a komunitnom pláne – starosta MČ p. Krúpa
navrhol OZ Pozitívum v nás, že požiada poslankyňu MUDr. Cingelovú, aby pripravila na
uvedenú tému prednášku pre členov OZ Pozitívum v nás. Sprostredkuje tiež spoluprácu
s vedúcou sociálneho odboru BSK p. Maricou Šikovou, ktorá by tiež predniesla poznatky zo
sociálnej oblasti mesta.
Stanovisko komisie:
Komisia poverila členku komisie Mgr. Jurčekovú, členku výboru OZ
Pozitívum v nás, aby spolu s predsedníčkou OZ Ing. Janatovou a MUDr. Cingelovou určili
termín konania prednášky v budúcom roku.
Hlasovanie:
Za: 7

Božena K u b í k o v á
Tajomníčka komisie

MUDr. Dagmar C i n g e l o v á PhD.
Predsedníčka komisie
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