Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ v Banskej
Bystrici zo dňa 17.6.2010 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, p. Pavol Bielik, PhDr.Ľubica Laššáková, Ing. Milan Lichý
PhDr. Štefan Horváth, Mgr. Art. Viera Dubačová MUDr. Peter Hudec.
Ospravedlnení: MUDr. Peter Mečiar, MUDr. Stanislav Čársky PhD.
Neprítomný: Ing. Zdenko Haring.
Program:

1. Dotácie
2. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril podpredseda komisie p. Bielik a vyzval prítomných o doplnenie
programu k bodu 2)
Do bodu 2) Rôzne sa prihlásil Mgr. Záskalan – štatutárny zástupca n.o. Komunitné centrum zdravia
Mosty, aby objasnil členom komisie problémy spojené s nájomným.
K bodu 2) Rôzne
Mgr. Záskalan – objasnil situáciu s platením nájomného v priestoroch Základnej školy na
Moskoskej ul. Uviedol, že nezisková organizácia každý rok žiada o poskytnutie dotácie, ktorú
používajú na nájom priestorov. Chce vedieť, akým spôsobom bude kompenzovaný nájom, keďže
dotácia bola krátená.
Ing. Filipová - sa vyjadrila, že gestorom Komunitného plánu mesta je mesto a k tejto problematike
sa venovali. Do KPM bol zahrnutý aj problematika nájomného. Školstvo si určilo podmienky
poskytovania nájmov v priestoroch základných a materských škôl. Pripomenula, že mimovládne
organizácie majú možnosť získať granty z rôznych zdrojov, či už sú to rôzne fondy poskytnutia
finančných prostriedkov na základe projektu, alebo zo štátnych zdrojov na základe poskytovaných
služieb v zmysle zákona. Cieľom predloženého KPM bolo predložiť novú filozofiu, ktorá by
zaručovala rovnosť všetkých subjektov pôsobiacich v tejto oblasti. Z tohto dôvodu sa v tomto
období sa pripravuje nové Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakomponuje a stanoví jasné
zásady a kritériá s prenájmom priestorov subjektom pôsobiacich v sociálnej oblasti.
p.Bielik – sa poďakoval za príspevok, poukázal na rozpor v problematike poskytovania príspevkov
PhDr. Horváth – podotkol, že je treba rozlišovať organizácie, ktoré zriadilo mesto.
Ing. Lichý - Poukázal na možnosť otvorených zasadnutí komisií.

K bodu 1) Dotácie
Vedúca odboru Ing. Filipová informovala členov komisie o súčasnom stave finančných
prostriedkov mesta. V súvislosti s ekonomickou krízou boli príjmy z podielových daní do štátneho
rozpočtu o 70 % nižšie, čo sa malo za následok adekvátne zníženie finančných zdrojov. Z tohto
dôvodu vedenie Mesta Banská Bystrica rozhodlo, že do 31.7.2010 bude realizovať len nevyhnutné
výdaje. Členovia komisie sa aj napriek tejto informácii rozhodli prejednať žiadosti o dotáciu.
Ing.Filipová predložila žiadosť neziskovej organizácie Komunitné centra zdravia Mosty, so sídlom
Banská Bystrica Tulská 61, na projekt „Materské centrum Mostík“ vo výške 732,00 € na nájom a
webovú stránku. OSV – OSDS odporúča SKZ schváliť poskytnutie finančnej dotácie na rok 2010
vo výške 294,00 € /8 857,04 Sk/ (40,16 % z požadovanej čiastky) na dofinancovanie nájmu pre
Základnú školu Moskovská za mesiace september až december 2010.
Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom OSV - OSDS a doporučili primátorovi mesta
poskytnúť žiadateľovi dotáciu vo výške 294,00 € - účelovo na nájom.
Prijaté uznesenie č. 10/10 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
Ing. Filipová predložila žiadosť občianskeho združenia PONS so sídlom Banská Bystrica Nám.
Šefana Moyzesa 2/B, na projekt „Denný letný integračný tábor 2010“ vo výške 1659,00 €.
OSV – OSDS odporúča členom komisie SKZ schváliť poskytnutie finančnej dotácie na rok 2010 vo
výške vo výške 700,00 € (42,19 % z požiadavky od MsÚ) na zabezpečenie vstupov, rehabilitácie
účastníkov Detského, denného, letného, integračného tábora 2010.
Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom OSV - OSDS a doporučili primátorovi mesta
poskytnúť žiadateľovi dotáciu vo výške 700,00 € - účelovo na vstupy a rehabilitáciu.
Prijaté uznesenie č. 11/10 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
Na záver sa predseda komisie MUDr. Slobodník poďakoval všetkým prítomným za účasť a
poďakoval sa podpredsedovi komisie p. Bielikovi za vedenie rokovania.

MUDr. Ladislav S l o b o d n í
k, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 17.6.2010

U z n e s e n i e č. 10/10
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1) Dotácie

odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2010 pre:
- Neziskovú organizáciu Komunitné centrum zdravia Mosty so sídlom Banská Bystrica Tulská 61,
na projekt „Materské centrum Mostík“ vo výške 294,00 € - účelovo na prenájom.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 17.6.2010

U z n e s e n i e č. 11/10
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1) Dotácie

odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2010 pre:
- Občianske združenie PONS so sídlom Banská Bystrica Nám. Štefana Moysesa 2/B, na projekt
„Detský denný letný integračný tábor 2010“ vo výške 700,00 € - účelovo na zabezpečenie vstupov
a rehabilitácie účastníkov.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

