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 9.11.2012 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: p. Pavol Bielik, Ing. Milan Lichý, MUDr. Peter Hudec, PhDr. Ľubica
Laššáková, ,PhDr.Štefan Horváth,, MUDr. Ladislav Slobodník
Ospravedlnení:

MUDr. Peter Mečiar,

Mgr.Art.Viera Dubačová,

MUDr. Pavol Legíň,

MUDr.Martin Švec
Prizvaní: Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, JUDr. Helena Koreňová, Ing. Ivan Petrovič, Mgr.Karol
Langstein
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová
Program:

1. Návrh VZN ../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2011 o poskytovaní dotácií z

rozpočtu Mesta Banská Bystrica
2. Rôzne
Rokovanie komisie otvorila PhDr. Ľubica Laššáková, ktorú poveril predseda komisie vedením
komisie do jeho príchodu. Vyzvala prítomných o doplnenie programu. Mgr.Karol Langstein doplnil
bod 2) Rôzne o nasledovné:
1. Návrh VZN č. č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2009 o poskytovaní jednorázovej
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica.
2. Návrh v zmysle VZN č.10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v súlade
s č.III, na určenie kategória, z ktorej budú oslovení žiadatelia v poradí na uzatvorenie nájomnej
zmluvy na jednoizbový byt č. 37 bez balkóna s celkovou rozlohou 32,91 m2.
3. Informácia o stave doporučenej dotácii SČK ú.s. Banská Bystrica.
.
K bodu 1)
JUDr. Koreňová predložila návrh VZN ../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská
Bystrica.
PhDr. Laššáková informovala, že tento návrh už bol prerokovaní aj na ostatných komisiách, kde
boli voči predloženému VZN výhrady, preto tento návrh v tomto znení neodporučili schváliť na
rokovaní Mestského zastupiteľstva, ale odporučili návrh prepracovať, zostaviť novú pracovnú
skupinu, ktorej členmi budú aj zástupcovia všetkých dotačných komisií MsZ Banská Bystrica a
ktorá bude pracovať na novele VZN č.8/2011, ďalej odporučila do návrhu zapracovať:

- spätnú refundáciu platby, ak nevyplatenie dotácie do dňa konania podporenej akcie bolo
spôsobené prieťahmi na strane Mesta,
- možnosť, aby v jednom rozpočtovom roku bolo možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi
maximálne dve dotácie, pričom o poskytnutí druhej dotácii možno rozhodnúť len po udelení
predchádzajúcej výnimky, ktorú dá príslušná dotačná komisia MsZ
- dotačný mechanizmus, ktorý by umožňoval použiť dotáciu aj na podporu prevádzkových
nákladov žiadateľov.
- potvrdil, že návrh VZN nebol odporučený schváliť v tomto znení.
Tieto informácie potvrdili Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, MUDr. Hudec a Ing. Lichý.
PhDr. Horváth – namietal, že nie je dostatočne vymedzená politická príslušnosť organizácií, ktoré
pôsobia na ideologickej platforme.
Členovia komisie súhlasili s návrhom PhDr. Laššáková a prijali uznesenie.
Prijaté uznesenie č. 15/12 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 2)
Mgr. Langstein predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia MESTA BANSKÁ BYSTRICA
č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica.
Zmeny sa týkajú štyroch bobov:
V §2 „Vymedzenie základných pojmov“ odsek 4) sa mení nasledovne:
4) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorú môže mesto priznať občanovi, ktorého
príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú podľa zákona č. 601/2003
Z.z., je nižší ako 1,5 násobok životného minima.
V §3 “Jednorázová dávka v hmotnej núdzi“ odsek 1) sa dopĺňa o písmeno e), ktoré znie
nasledovne:e) pomoc pri vybavení osobných dokladov.
V §4 „Limity pre jednorázovú dávku v hmotnej núdzi“ odsek 2) sa mení nasledovne:
2) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 40 €
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr.dospelé deti) max.do výšky 80€
c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 120 €
d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 150 €
e) do výšky správneho poplatku na vybavenie občianskeho preukazu.
V §5 „Posudzovanie poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi“ odstavec 1) sa dopĺňa o
písmeno f), ktoré znie nasledovne:Potvrdenie o úhradách za miestne dane a poplatky
Členovia komisie súhlasili s návrhom VZN, ktorý predložil Mgr. Langstein a prijali uznesenie.
Prijaté uznesenie č. 16/12 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).

Mgr. Langstein predložil členom komisie návrh v zmysle VZN č.10/2011 o nakladaní s bytovým
fondom Mesta Banská Bystrica v súlade s č.III, na určenie kategórie, z ktorej budú oslovení
žiadatelia v poradí na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dva byty, ktoré sa uvoľnili v nájomnom
dome na Internátnej 12 v Banskej Bystrici. Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom a
odporučili osloviť žiadateľov z kategórie A na uzatvorenie zmluvy na byt č.43 a osloviť žiadateľov
z kategórie B na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12, podľa predloženého zoznamu a v
súlade VZN č.10/2011.
Prijaté uznesenie č. 17/12 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
Mgr. Langstein – prítomných informoval, že vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu Mesta
Banská Bystrica nieje možné zabezpečiť finančné plnenia odporučenej dotácie Slovenskému
Červenému krížu územnému spolku Banská Bystrica, vo výške 3999 €. Členovia navrhli plnenie
presunúť na prvý kvartál roku 2013.
Na záver sa predseda komisie ospravedlnil za meškanie z objektívnych príčin a všetkým
prítomným sa poďakoval 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 9.11.2012

U z n e s e n i e č. 15/12
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1)
I. n e o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh VZN
II. o d p o r ú č a
zostaviť novú pracovnú skupinu, ktorej členmi budú aj zástupcovia všetkých dotačných komisií
MsZ Banská Bystrica a ktorá bude pracovať na novele VZN č.8/2011
III. o d p o r ú č a
k návrhu novely VZN č.8/2011 umožniť možnosť spätnej refundácie platby, ak nevyplatenie
dotácie do dňa konania podporenej akcie bolo spôsobené prieťahmi na strane Mesta.
IV. o d p o r ú č a
k návrhu novely VZN č.8/2011, aby v jednom rozpočtovom roku bolo možné poskytnúť tomu
istému žiadateľovi maximálne dve dotácie, pričom o poskytnutí druhej dotácii možno rozhodnúť
len po udelení predchádzajúcej výnimky, ktorú dá príslušná dotačná komisia MsZ.
V. o d p o r ú č a
k návrhu novely VZN č.8/2011, aby dotačný mechanizmus umožňoval do budúcna aj podporu
prevádzkových nákladov žiadateľov

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 9.11.2012

U z n e s e n i e č. 16/12
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I.
b e r i e na v e d o m i e
predložený návrh VZN č.../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.19/2009 o poskytovaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica

II.
odporúča
tento návrh predložiť na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici

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 9.11.2012

U z n e s e n i e č. 17/12
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

K bodu 1)
odporúča
príslušnému útvaru MsÚ Banská Bystrica osloviť žiadateľov z kategórie B na uzatvorenie
zmluvy na byt č.37 v bytovom dome - ul. Internátna č.12 Banská Bystrica, v poradí 2. a 1., následne
z kategórie A podľa poradia, na uzatvorenie nájomnej zmluvy na predmetný byt.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

