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Zápisnica zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MZ MČ BA-DNV 

zo dňa 05.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (5). 

Program 

1. Privítanie 

2. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

3. Výška Bežného transferu - Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne 

prospešné služby na rok 2021 

4. VZN vybraných vyčlenených bytov  

5. Rozpočtové priority 

6. Dovoz obedov pre dôchodcov z jedálne, mimo opatrovateľskej služby.      

7. Dištančné vzdelávanie 

8. Akcie do konca roka - sociálne 

9. Rôzne 

 

1. Zasadnutie komisie otvorila a viedla Mgr. Veronika Veslárová, predsedníčka komisie. 

Privítala prítomných členov komisie. Zároveň si členovia komisie odsúhlasili program 

rokovania podľa pozvánky s vynechaním bodu č.4, keďže nebol ešte komisii predložený 

materiál. 

 

2. Jednorazové príspevky v hmotnej núdzi 

 

Komisia prerokovala 4 žiadostí o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi. Žiadosť p. 

Janigu nespĺňala podmienky VZN 9/2019 a preto komisia odporučila žiadosti nevyhovieť. 

 

Uznesenie komisie:  

Komisia prerokovala jednotlivo žiadosti o jednorazový finančný príspevok; 

 

        Veronika Danihelová300,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 
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Lucia Ághová 300,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iveta Blažejová 100,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Výška Bežného transferu - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne 

prospešné služby na rok 2021  

a) Predsedníčka komisie informovala členov komisie o prísľube vedenia MČ, že 

v roku 2021 bude vyčlenených v rozpočte  na dotácie v sociálnej oblasti 10.000,-€ 

a že bude vytvorená aj samostatná  kategória na dotácie pre vzdelávacie aktivity. 

b) Je potrebné urýchliť proces poskytovania dotácií žiadateľom o dotácie v roku 2020, 

keďže už je október. 

c) Záujem členov komisie v budúcom roku o prezentáciu predložených projektov 

o sociálne dotácie žiadateľmi v KSBZ, ktorá by vydala podporné stanovisko 

k jednotlivým projektom a následne by išli žiadosti o dotácie do Komisie pre 

dotácie. 

 

5. Rozpočtové priority            

V diskusii k tomuto bodu sa riešili najmä otázky týkajúce sa:  

a) Príprava akcie pre zdravotne znevýhodnených. (1 akcia 1.000€) 

b) Akcia pre sociálne slabších jednotlivcov (1. akcia 1.000€) 

c) Akcie pre deti zo sociálne slabších rodín (2. akcie 2.000|€) 

d) Prípravy väčšieho počtu akcii pre osamelých dôchodcov. 

e) Pokračovať v realizácii Okrúhleho stola poskytovateľov sociálnych služieb, od 

marca 2019 sa ďalší už nekonal. 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 

Hlasovanie 

Prítomní 
Za: Proti: Zdržal sa: 

Poskytnutie 

príspevku 

5 5 0 0 áno 
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f) Možnosť bezplatného poskytovania priestorov Istra centra pre spoločenské 

organizácie pôsobiace v mestskej časti. 

 

6. Dovoz obedov pre dôchodcov z jedálne, mimo opatrovateľskej služby.      

Členovia komisie boli informovaní o možnosti poskytovania obedov pre seniorov 

prostredníctvom firmy, ktorá túto službu už zabezpečuje v Bratislave. (www.obedypre 

seniorov.sk). Zatiaľ do mestskej časti obedy nedoručujú, bude potrebné s firmou rokovať 

za akých podmienok by stravu doručovali aj do našej mestskej časti. Členovia komisie 

odporučili rokovať s uvedenou firmou o možnosti poskytovania obedov aj do mestskej 

časti Bratislava-Devínska nová Ves. 

 

7. Dištančné vzdelávanie 

V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou nákazy koronavírusom je potreba sa pripraviť na 

opätovné dištančné vzdelávanie na základných školách. Z tohoto dôvodu je potrebné zistiť 

vyhodnotenie dištančného vzdelávania v MČ BA DNV z jari tohto roka a zistiť počet detí 

a riešenie pre deti ktoré nemajú možnosť  touto formou sa vzdelávať zo sociálnych 

dôvodov. 

Ak budú známe údaje, môže komisia zasadnúť aj mimoriadne k tejto problematike. 

 

8. Akcie do konca roka - sociálne 

Mgr. Kresanová podrobne odprezentovala 4 akcie, ktoré by sa mali konať ešte do konca 

roka: 

 List Ježiškovi 

 Zážitkový Mikuláš 

 Krabička lásky – v prípade záujmu radšej telefonické kontakty s osamelými. 

 Zbierka pre ľudí v núdzi (tento rok trvanlivé potraviny). 

 

 

9. Rôzne 

 

 RNDr. Čeplíková vyzvala členov komisie aby sa dali očkovať proti chrípke a aby 

používali doplnok stravy vitamín D. Je to dôležité v tejto pandemickej situácii. 

Chránia sa tým receptory vstupu  vírusu do organizmu. Rozhodne sa nesmie 

podceňovať ochorenie. 

 Mgr. Kresanová informovala členov, že ak bude treba robiť seniorom nákupy budú 

usmernení tak, aby sa hlásili na dohľadovom centre. Odtiaľ sa požiadavka presunie 

ďalej. 

 Predsednička komisie informovala o tom, že bolo schválené VZN MČ BA DNV 

o miestnych daniach a  nevie prečo sa toto nedostalo na rokovanie do sociálnej 

komisie, keď sa tam riešili aj parkovacie miesta pre ťažko zdravotne postihnutých 

http://www.obedypre/
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občanov. Bola by rada, aby sa materiály ktoré sa predkladajú na zasadnutie MZ MČ 

BA BNV a týkajú sa sociálnej oblasti prerokovávali aj v KSZB. 

 P. Lipková informovala, že by uvítala, aby mali organizácie zadarmo možnosť 

stretávať sa v ISTRACENTRE. Predsedníčka komisie bude o tomto návrhu 

diskutovať s pánom starostom a s pánom riaditeľom ISTRACENTRA. 

 

 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, 5.10.2020 

Zapísala: Ing. Ingrid Zaťková 

Tajomník komisie 

 

 

 

 

    Mgr. Veronika Veslárová 

predsedníčka komisie 

 


