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 9.5.2012 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: MUDr. Ladislav Slobodník,

Ing. Milan Lichý, MUDr. Peter Hudec,

MUDr. Martin Švec, PhDr. Ľubica Laššáková, PhDr. Štefan Horváth, p. Pavol Bielik,
Mgr.Art.Viera Dubačová,
Ospravedlnení: MUDr. Pavol Legíň, MUDr. Peter Mečiar,
Prizvaní: Doc. RNDr. Čižmárová Katarína,CSc., Ing. Mária Filipová, PhDr. Miroslava Tokovská,
Mgr.Karol Langstein.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
Program:

1. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.../2012 o

úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
2. Rôzne
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie a vyzval prítomných o doplnenie programu. PhDr.
Tokovská požiadala doplniť do bodu 2) Rôzne – žiadosti o poskytnutie dotácie.
K bodu 1)
PhDr. Miroslavu Tokovskú predložila návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované v
zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Návrh zmeny
VZN si vyžiadala novela zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti
1.3.2012. Úhrady v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská
Bystrica sa zvyšujú v priemere od 8 % do 15 %..
Ing. Filipová – doplnila vedúcu odboru, že k dramatickému zvyšovaniu v našom meste nedôjde,
nakoľko sa úhrady priebežne upravovali a zvyšovanie je na miere sociálnej únosnosti. Problém vidí
v opatrovateľskej službe, ktorá je v originálnej pôsobnosti mesta. Ekonomicky oprávnené náklady
sú podstatne vyššie a zvýšenie úhrad by mohlo mať likvidačný charakter pre poskytovateľov
opatrovateľských služieb. Pre podstatná časť prijímateľov by sa opatrovateľská služba stala z
ekonomického hľadiska nedostupnou.
PhDr. Horvátha – mal dotaz na predkladateľov, aké právne nástroje má mesto donútiť príbuzných
predložiť príjmy a platiť úhradu.
Ing. Filipová – reagovala na dotaz a objasnila, že táto povinnosť je rodinným príslušníkom

stanovená Zákonom o rodine

a v prípade odmietnutia sa postupuje v zmysle zákona. Ďalej

pripomenula, že zákon chráni tých, čo nato nemajú.
PhDr. Tokovská – doplnila, že negatívne skúsenosti s rodinnými príslušníkmi zatiaľ príslušné
oddelenie nemá. Žiadatelia vychádzajú v ústrety, nakoľko oni žiadajú a potrebujú riešiť problém.
p. Bielik – sa zaujímal o štatistické dlhodobé sledovanie priemerných príjmov dôchodcov.
Ing. Filipová – odpovedala, že pravidelne sa sledujú príjmy klientov a štatisticky sa vyhodnocujú.
Najvyššia skupina je stredne príjmová a tvorí asi 70 % klientov. Klienti, na ktorých sa vzťahuje
právna ochrana je okolo 10 až 15 %.
Bielik – žiadal doplniť v dôvodovej správe štatistické údaje.
Členovia komisie zobrali na vedomie návrh VZN a tento odporučili predložiť na rokovanie MsZ
dňa 26.6.2012, nakoľko sú indície, že by mohla byť do konca júna 2012 prijatá novela zákona
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V prípade, že bude nevyhnutné návrh VZN upraviť či
doplniť, členovia komisie obdržia upravený návrh v elektronickej forme.
Prijaté uznesenie č. 2/12 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
Prijaté uznesenie č. 3/12 hlasovanie: Za: 6, Proti: 1, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/1/0).
K bodu 2)
PhDr. Tokovská – prítomných informovala, že na mestský úrad boli doručené tri žiadosti o dotácie.
1. Cirkevná organizácia Seleziáni don Bosca – Slovenská provincia, stredisko Banská Bystrica,
predložila projekt „INVESTOVANÉ ENERGIE – ROZVOJ MLADÝCH ENERGIÍ“ na
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2012 vo výške 3999 €.
2. Občianske združenie SANÁRE Banská Bystrica požiadalo na projekt, ktorý je zameraný na
podporu zlepšenia kvality života členov s duševnými poruchami, o dotáciu vo výške 2000 €.
3. Občianske združenie Viktorky Banská Bystrica predložilo projekt „Poznávanie špecifík regiónu
(za kultúrnym dedičstvom) a pohybové aktivity onkopacientiek“ na poskytnutie dotácie vo výške
992€.
Vzhľadom nato, že nieje naplnená príjmová časť mesta Banská Bystrica, nieje možné v prvom
polroku poskytnúť dotácie. Z tohto dôvodu sa žiadosti budú prerokúvať v druhom polroku 2012.
PhDr. Horváth – poznamenal, že žiadosti by sa mali prijímať s tým, že budú prerokované v druhom
polroku. S jeho návrhom ostatní členovia súhlasili.
Na záver sa 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
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 9.5.2012

U z n e s e n i e č. 2/12
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1)
berie na vedomie

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.../2012 o úhradách za sociálne
služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Banská Bystrica

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 9.5.2012

U z n e s e n i e č. 3/12
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1)
odporúča

predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.../2012 o úhradách za
sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Banská Bystrica na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované dňa 26.júna 2012

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

