Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravia, pri Miestnom zastupiteľstve
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 12.7.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: MUDr. Cingelová, Mgr. Fumačová, Mgr. Jurčeková, Kubíková, Mišovská,
JUDr. Treichelová
Neospravedlnená: Mojtová
Prizvaná: Zárecká, pracovníčka miestneho úradu
Program:
1/ Žiadosť o zvýšenie príspevku na opatrovateľskú službu neverejnému
poskytovateľovi
2/ Stravovanie dôchodcov - informácia o súčasnom stave
3/ Rôzne - článok v NB
K bodu č. 1
Žiadosť o zvýšenie príspevku na stravovanie – Komisia sociálnych vecí a zdravia pri
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Záhorská
Bystrica prerokovala dňa 12.7.2021 žiadosť Neziskovej organizácie opatrovateľka so sídlom v
Záhorskej Bystrici o zvýšenie hodinovej sadzby za poskytovanie terénnej opatrovateľskej
služby z doterajších 7€ na 9€ a
odporučila
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica navrhovanú sumu
s c h v á l i ť.
O d ô v o d n e n i e:
Mestská časť je na základe z.č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení povinná
poskytovať neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb príspevok na ekonomickooprávnené náklady /EON/.
K vyššie uvedenému zákonu miestne zastupiteľstvo schválilo dňa 15.6.2010 VZN
č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica a dňa 1.10.2015 Dodatok č. 3 o poskytovaní príspevku neverejnému poskytovateľovi
sociálnych služieb
a to vo výške 50% z ceny za hodinu poskytovanej služby.
Na základe písomnej zmluvy o zabezpečovaní OS predmetnú službu poskytuje pre
obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici NO opatrovateľka. V súčasnej dobe OS
využíva jedna obyvateľka.
Keďže konateľka NO opatrovateľka odôvodnila žiadosť potrebou zvýšenia miezd
zamestnancov - opatrovateľov a tiež vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy pracovníka v
národnom hospodárstve komisia odporučila žiadosti vyhovieť.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala informáciu na vedomie. Keďže konateľka NO opatrovateľka p.
Poláková odôvodnila žiadosť potrebou zvýšenia miezd zamestnancov - opatrovateľov a tiež
vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy pracovníka v NH komisia odporučila žiadosti

vyhovieť. Stanovisko komisie po podpísaní predsedníčkou komisie zašle pracovníčka
sociálneho referátu prednostke miestneho úradu.
Hlasovanie:
Za: 6
K bodu č. 2
Informácia o zabezpečení dodávky obedov pre nepracujúcich dôchodov – na júnovom
zasadnutí komisia požiadala pracovníčku sociálneho referátu miestneho úradu p. Záreckú o
zistenie možnosti odoberania obedov z reštaurácie Kútik chuti v ZB, nakoľko doterajší
dodávateľ Športhotel Stupava dodáva obedy
v zhoršenej kvalite /sťažnosť od troch odberateľov/. Pracovníčka miestneho úradu
telefonicky zisťovala možnosti u pracovníka reštaurácie Kútik chuti. Problém podľa neho je
len v zabezpečení rozvozu, na čo nie je reštaurácia vybavená. Rozvoz robia len pre
zákazníkov na telefonickú objednávku. Prisľúbil vec ešte prerokovať a stanovisko oznámiť
pracovníčke miestneho úradu. V súčasnej dobe obedy odoberá cca 30 občanov.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala informáciu na vedomie a k problematike sa vráti na najbližšom
zasadnutí.
Hlasovanie:
Za: 6
K bodu č. 3
Článok v časopise Naša Bystrica - komisia poverila tajomníčku komisie, aby zabezpečila
uverejnenie článku v časopise NB o zorganizovaní zbierky obnoseného šaststva pre
dospelých aj pre deti, obuvi, posteľnej bielizne, hračiek a športových potrieb v dňoch 11. a
12.6.2021. Článok vyšiel júnovom aktuáli, ktorý je súčasťou časopisu NB.
Stanovisko komisie:
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 6

Božena Kubíková MUDr. Dagmar C i n g e l o v á
Tajomníčka komisia predsedníčka komisie

