
Z Á P I S N I C A č. 2/2023 
zo zasadania komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
konanej dňa 16.02.2023 
___________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Neprítomní, ospravedlnení:  2 
Miesto konania:  Pizzeria Il Padrino 
Čas konania:  20.00 -21.00 hod. 
 
Program: 
 
1. Privítanie a zdelenie zistených informácií 
2. Informovanie členov o stretnutí s predsedkyňou Jednoty dôchodcov 
3. Informovanie členov komisie o podujatí v priestoroch ZŠ k výročiu 100-ho 
narodenia Kristy Bendovej – čítanie s pani Šikulovou 
4. Odsúhlasenie aktivít zameraných na zdravotnú sféru občanov. 
 
 
K bodu 1) 

Prítomných členov komisie  privítala a oboznámila s programom zasadnutia 

predseda komisie Kamila Stankovenová. 

Predsedkyňa komisie informovala o spolupráci obce s Bratislavským samosprávnym 

krajom o objednaní 9 kusov monitorovacích hodiniek v zvýhodnenej cene, následne 

obec zistí záujemcov, ktorí budú mať oprávnený nárok na používanie. Rovnako boli 

členovia komisie oboznámení o možnosti vytvorenia informačnej tabule o Fúzačovi 

čiernom, ktorý žije na území Európskeho významu v katastri obce Dubová- 

Predhorie. 

 

K bodu 2) 

Informovanie členov o stretnutí s predsedkyňou Jednoty dôchodcov, s pani 

Adamcovou vo veci využívania priestoru Kocka, ktorý obec prostredníctvom 

nájomnej zmluvy poskytla Jednote dôchodcov. Využitie priestoru je zatiaľ v sfére 

rokovania o možnosti využívania daného priestoru. 

 

K bodu 3) 

Predsedkyňa komisie informovala o dohodnutom termíne interaktívneho čítania 

s pani Šikulovou, pod záštitou Malokarpatskej knižnice v Pezinku, ktoré sa uskutoční 

17.3.2023 v priestoroch Základnej školy na Dubovej. 

 



K bodu 4) 

Predsedkyňa komisie informovala o komunikácií s pánom Strelníkovom o možnosti 

prednášky o správnom dýchaní. Informovanie o aktivitách pre občanov obce ako 

Privítanie nových občanov (detí), ktoré by sa mohlo uskutočniť v mesiaci máj, ďalej 

uskutočnenie Turistiky po chotári formou aktívnej prednášky a predvedenia Nordic 

walking. 

 

 

Dubová 16.2.2023 

 

 Zapísala: Mária Lujza Moravčíková 

 

 

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre sociálnu a zdravotnú 
starostlivosť o občanov 

• posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste o starých 
a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých 
občanov, 

• prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho 
pôsobenia, 

• posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších 
občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej 
správy – opatrovateľská služba, 

• vyjadruje sa k bytovej politike mesta, 
• vyjadruje sa k činnosti organizácií mesta, ktoré zabezpečujú sociálnu 

starostlivosť o starých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov, 
• posudzuje návrhy na sociálno – právnu ochranu detí a mládeže, 
• posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy 
• spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja bývania na roky 2014 – 2020, 
• spolupôsobí pri napĺňaní Komunitného plánu sociálneho rozvoja na roky 2014 

- 2020, 
• vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta. 
• iniciatívne sa zaoberá zdravotnou osvetou, dostupnosťou zdravotnej 

a lekárenskej služby a hygieny na verejných priestranstvách. 

 


