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 16.11.2011 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: MUDr. Ladislav Slobodník, Ing. Milan Lichý, MUDr. Peter Hudec,
MUDr. Martin Švec, PhDr. Ľubica Laššáková, MUDr. Peter Mečiar.
Ospravedlnení: MUDr. Pavol Legíň, p. Pavol Bielik, Mgr.Art. Viera Dubačová, PhDr. Štefan
Horváth.
Prizvaní: Ing. Mária Filipová, p. Beáta Styková, Mgr. Karol Langstein
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.

Program:

1. Rozpočet
2. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie a vyzval prítomných o doplnenie programu.
Námestníčka Ing. Filipová požiadala doplniť do bodu 2) Rôzne – informácia o prebiehajúcich
projektoch.
K bodu 1)
Ing. Filipova – oboznámila prítomných o návrhu rozpočtových opatrení, ktorý je rozdelený na
povinné

a ostatné položky. Povinné položky vyplývajú zo zákona alebo sú zazmluvnené.

Oddelenie dlhodobej starostlivosti zaznamenalo mierny nárast vo výške 15 %, z dôvodu naplnenia
zákona. Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie bol znížený o 8 %, pričom úroveň služieb je
zachovaná. Ďalej prítomných oboznámila o pripravovanej novely zákona, ktorá čaká na schválenie
a podľa ktorej by mesto malo dostať peniaze zo štátneho rozpočtu. Za daných podmienok je
rozpočet nastavený podľa možností. Pokiaľ to dovolia finančné možnosti, služby sa budú rozvíjať.
Výška úhrady za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb sa odvíja v zmysle VZN
7/2011 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. O
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní, pričom
nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva zákon chráni.
Lichý – mal dotaz či sa v rozpočte počíta s dotáciami pre neziskové organizácie?
Ing. Filipová – odpovedala, že dotácie sa poskytujú aj na iných odboroch, preto ani OSV nieje
výnimkou a dotácie boli zahrnuté do rozpočtu.

Lichý – predložil upozornenie seniorov, že v zariadení DSS nefunguje signalizačné zariadenie.
Ing. Filipová - je informovaná o tomto probléme a tento problém sa rieši. Financovanie malých
kapitálových výdavkov

vidí v mimorozpočtových zdrojoch z malých dotačných programov

MPSVaR
MUDr. Slobodník: konštatoval, že je všeobecne známe, že v štátnom rozpočte chýbajú peniaze.
Členovia komisie podporili predložený upravený rozpočet, zobrali na vedomie a odporučili
predložiť rozpočet na rokovanie MsZ.
Prijaté uznesenie č. 13/11 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 2)
Ing. Filipová informovala, že projekt „Od dávok k platenej práci“, ktorý bol zo strany ministerstva
pripomienkovaný, je už zaslaný na ministerstvo aj so zapracovanými a skonzultovanými
pripomienkami. V súčasnej dobe sa čaká na jeho schválenie.
Projekt „Európa pre občana“ zameraný na riešenie dlhodobej nezamestnanosti Rómov, ktorého
gestorom je mesto Gráz a do ktorého je zapojených päť miest, je to na schválení v európskej
komisii a čaká sa na jeho schválenie. Spolufinancovanie projektu zatiaľ nieje presne stanovené.
Cieľom je poukázať na problém etnika, ktorý je vo viacerých krajinách Európy. Do projektu je
zapojená cieľová skupina mladých dospelých vo veku od 18 do 25 rokov.
Na záver sa zastupujúci predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť.

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

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 16.11.2011

U z n e s e n i e č. 13/11
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1)
I. B e r i e n a v e d o m i e
návrh predloženého rozpočtu

a
II. o d p o r ú č a

tento návrh predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

