Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravia, pri Miestnom zastupiteľstve
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 30.8.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: MUDr. Cingelová, Mgr. Jurčeková, Kubíková, JUDr. Treichelová,
Ospravedlnené: Mgr. Fumačová - dovolenka. Mišovská
Neospravedlnená: Mojtová
Prizvaná: Program:
1/ Žiadosť o soc. službu - žiadateľka T.S.
2/ Kritická situácia v rodine M. M. Š. - návrh na riešenie
3/ VZN o soc. službách - príprava novely nariadenia
4/ Stravovanie dôchodcov, informácia o súčasnom stave

K bodu č. 1
Žiadosť o sociálnu službu – občianka ZB p. T.S. požiadala o nasledovnú
pomoc. Pri svojom zlom zdravotnom stave /chôdza len s pomocou chodítka alebo za
asistencie inej osoby/ potrebuje doprovod pri vychádzkach z domu. Potrebuje denne
prechádzky min. 1 hodinu na čerstvom vzduchu a hľadá na to asistentku.
Stanovisko komisie:
Komisia odporučila, aby pracovníčka soc. referátu žiadateľke
odpísala, že požadovanú službu jej môže MÚ zabezpečiť len na základe uzatvorenej
zmluvy s NO Opatrovateľka a to len v prípade, že NO bude mať soc. pracovníčku
na doprovod k dispozícii. Cena za službu je v súčasnej dobe 9 € za 1 hod. poskytnuej
služby, pričom MČ na základe platného nariadenia, jej môže poskytnúť príspevok
vo výške 50% z tejto sumy.
Hlasovanie:
Za:
4
K bodu č. 2
Kritická situácia v rodine M. a M. Š. – tajomníčka komisie upozornila na
zlú situáciu v tejto rodine matky a syna, obaja sú telesne postihnutí. Pokiaľ je možné
posúdiť zo správania sa oboch na ulici, sú ohrození okoloidúcimi autami a sú zanedbaní
pokiaľ sa týka oblečenia a hygieny. MČ im zabezpečuje dovoz obedov

s príspevkom od MČ. Zákonným zástupcom týchto občanov je príbuzný zo strany
matky.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že na niektoré
z najbližších zasadnutí komisie pozve zákonného zástupcu týchto občanov a upozorní ho,
že potrebujú zvýšenoú starostlivosť.
Hlasovanie:
Za:
4
K bodu č. 3
VZN o sociálnych službách, novela - pracovníčka sociálneho referátu
p. Zárecká na podnet prednostky miestneho úradu vypracuje novelu VZN o sociálbych
službách, nakoľko k súčasnému VZN bolo prijatých už niekoľko dodatkov /3/ a bolo by
vhodnejšie, aby aj dodatky boli zapracované do nového VZN. V dodatkoch ide napr. o
jednotlivé poskytované služby ako sú odľahčovacia služba, služby v dennom stacionári,
fin.príspevky mestskej časti.
Stanovisko komisie:
Komisia vypracuje k predloženej novele VZN stanovisko.
Odporučila pripraviť návrh tak, aby bolo nové VZN schválené MZ a platné od 1.1.2022.
Hlasovanie:
Za:
4
K bodu č. 4
Stravovanie nepracujúcich dôchodcov - komisia dostala informáciu od
pracovníčky soc. referátu p. Záreckej, že poskytovateľom obedov pre občanov ZB bude
naďalej Športhotel Stupava, prevádzkovateľ p. Móza, nakoľko sa nepodarilo získať
dodávateľa zo ZB, za podobných podmienok. Komisia odporučila, aby dodávateľ prestal
používať na obedy plastové obaly z dôvodu enormného zvýšenia plastového odpadu.
Dodávateľ prisľúbil používať v budúcnosti recyklovateľné obaly.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
Hlasovanie:
Za:
4

Božena Kubíková
Tajomníčka komisie

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

