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 22.04.2008 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, MUDr. Peter Hudec, Viera Dubačová, Ing. Milan Lichý,
Pavol Bielik, PhDr.Ľubica Laššáková, Ing.Zdenko Haring, MUDr. Peter Mečiar,
PhDr. Štefan Horváth
Ospravedlnení: MUDr. Stanislav Čársky
Prizvaní hostia: Mgr. Karol Langstein, Beáta Styková, Ing. Mária Filipová, Ing. Juraj Odor
Program:1. Správa o činnosti referátu – vedúci RSP: Mgr. Karol Langstein
2. Správa o činnosti referátu – vedúca RSZS: Beáta Styková
3. Informácia o modeli financovania MVO – poskytovateľoch sociálnych služieb v
rámci krízovej intervencie a originálnej pôsobnosti mesta – Ing. Filipová M.
4. Informácia o vyhodnotení PHSR za rok 2007 a aktualizácia PHSR na ďalšie roky –
Ing. Filipová M.
5. Dotácie
6. Rôzne
K bodu 1)
Vedúci referátu sociálnej pomoci Mgr. Langstein informoval o činnosti referátu sociálnej pomoci.
Členovia komisie zobrali správu na vedomie bez pripomienok.
Prijaté uznesenie č. 3/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
K bodu 2)
Vedúca referátu sociálnych a zdravotníckych služieb p.Styková informovala o činnosti referátu.
Členovia komisie správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
Prijaté uznesenie č. 3/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
K bodu 3)
Vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa Ing. Mária Filipová oboznámila členov komisie o novom
spôsobe financovania MVO v krízovej intervencii, cieľom ktorého je zvýšiť transparentnosť
poskytovania verejných zdrojov, zvýšiť efektivitu objektivitu a kvalitu poskytovaných sociálnych
služieb. Nový model financovania sa už skúšobne spustil a dolaďovať a zdokonalovať by sa mal v
priebehu tohto roka. Poslanci nový spôsob financovania zobrali na vedomie.
Členovia komisie odporučili vedúcim príslušných referátov odosielať poslancom výročné správy

elektronickou formou s odkazom.
Prijaté uznesenie č. 3/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
K bodu 4)
Vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa informovala o vyhodnotení PHSR za rok 2007 a
aktualizácii PHSR na ďalšie roky. Členovia komisie zobrali na vedomie aktualizáciu PHSR mesta
a požiadali vedúcu odboru na budúcom zasadnutí o videoprezentáciu cez videoprojektor.
Prijaté uznesenie č. 3/2008
K bodu 5)
- sekretárka komisie prítomným predložila žiadosť o poskytnutie dotácie pre Kultúrne združenie
Rómov Slovenska. Členovia komisie sa rozhodli podporiť projekt „Letný integračný pobyt – tábor
TOLERANCIE“, ktorý je zameraný na deti zo sociálne znevýhodneného prostredie vo veku 9-15
rokov z Banskej Bystrice, a odporučili primátorovi poskytnúť finančnú dotáciu z rozpočtu Mesta
na rok 2008 pre desať detí vo výške 35100,- Sk (slovom:tridsaťpäťtisícjedensto ) účelovo z toho
strava 14000,- Sk, ubytovanie 12000,- Sk, preprava 2600,- Sk, poistné 500,- Sk, vybavenie
lekárničky

500,-

Sk,

športové,

školské

a

hygienické

potreby

3000,-

Sk,

ceny

1000,- Sk a programové aktivity 1500,- Sk
Prijaté uznesenie č. 4/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
- vedúca referátu sociálnych a zdravotníckych služieb p. Beáta Styková prítomných predložila
žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie OZ Materské centrum Hviezdička predložilo
projekt „Míľa pre mamu“. Mesto Banská Bystrica poskytnutím finančných prostriedkov podporí
podujatie, cieľom ktorého je pritiahnuť pozornosť verejnosti k hodnotám materstva a rodičovstva,
posilniť spoločenské ocenenie mamičiek a ukázať bariéry, ktoré musia rodičia s malými deťmi v
živote prekonávať. Z toho dôvodu navrhla finančne podporiť MC Hviezdička a odporúča SKZ
schváliť poskytnutie finančnej dotácie na rok 2008 vo výške 50 000,- Sk (30,3 % z celkových
nákladov) na zabezpečenie pódia s ozvučením, pomocou ktorých môžu realizovať čiastkové
aktivity a na propagáciu /tlač plagátov, letákov, mediálnu kampaň a pod./. Členovia komisie
podporili

uvedený

projekt

a

doporučili

primátorovi

poskytnúť

dotáciu

35000,-

Sk

(slovom:tridsaťpäťtisíc) - účelovo z toho 15000,-Sk na program, 15000,- Sk na propagáciu a 5000,Sk na skákací hrad.
Prijaté uznesenie č. 4/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
K bodu 6) Rôzne
Predseda komisie vyzval prítomných k doplneniu uvedeného bodu.
PhDr.Horváth navrhol doručiť materiál na zasadanie komisie 7 dní pred zasadnutím komisie, aby
členovia mali dostatok času na jeho preštudovanie a vyjadrenie. Všetci prítomní súhlasili.
Prijaté uznesenie č. 5/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)

Predseda komisie dotazoval vedúcu odboru Ing. Filipovú, aby sa vyjadrila k problému riaditeľky
základnej školy Mgr. Sedláčkovej ohľadom prevozu stravy. Ing. Filipová prítomných informovala,
že tento problém už rieši Odbor školstva.
Ing. Haring predniesol sťažnosť občanov, ktorí bývajú v okolí Internátnej 12, kde sa nachádzajú
sociálne byty. Upozorniť na neporiadok v okolí domu, záškoláctvo, alkohol, rušenie nočného
kľudu a pod. Vyzval predsedu komisie pozvať na najbližšie zasadnutie komisie riaditeľa BPM
Banská Bystrica Ing. Novanského a náčelníka Mestskej polície na najbližšie zasadnutie komisie,
aby podal správu o obytnom dome a predložil návrh na riešenie dlhotrvajúcich nedostatkov, ktoré
znepríjemňujú život ostatným obyvateľom tohto sídliska.
Do diskusie sa zapojila p.Dubačová, ktorá navrhla urobiť program podľa Banskej Štiavnice, kde sa
im podobný problém údajne podarilo vyriešiť.
Do diskusie sa zapojil aj vedúci referátu sociálnej pomoci Mgr. Langstein, ktorý identifikoval
spúšťací mechanizmus uvedených problémov – zlyhanie SBS a presun neprispôsobivých občanov z
Medeného Hámra.
Prijaté uznesenie č. 6/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0) Na záver sa
predseda komisie všetkým prítomným poďakoval za účasť.

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 22. 04. 2008

U z n e s e n i e č. 3/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1)
k bodu 2)
k bodu 3)
k bodu 4)

I. b e r i e n a

vedomie

a) Informáciu Mgr. Karol Langsteina o činnosti referátu sociálnej pomoci
b) Informáciu Beáty Stykovej o činnosti referátu RSZS
c) Informáciu Ing. Filipovej o modeli financovania MVO – poskytovateľoch sociálnych služieb v
rámci krízovej intervencie a originálnej pôsobnosti mesta
d) Informáciu Ing. Filipovej o vyhodnotení PHSR za rok 2007 a aktualizácia PHSR na ďalšie roky

MUDr. Ladislav Slobodníkv.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 22. 04. 2008

U z n e s e n i e č. 4/08

K bodu 5) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

I. o d p o r ú č a

Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008 pre
a) Kultúrne združenie Rómov Slovenska o.z., sídlo Banská Bystrica ul. Golianova 10, na projekt
„Letný integračný pobyt – tábor TOLERANCIE“,

pre desať detí

vo výške 35100,- Sk

(slovom:tridsaťpäťtisícjedensto ) - účelovo z toho: strava 14000,- Sk, ubytovanie 12000,- Sk,
preprava

2600,- Sk, poistné 500,- Sk, vybavenie lekárničky 500,- Sk,

športové, školské a

hygienické potreby potreby 3000,- Sk, ceny 1000,- Sk a programové aktivity 1500,- Sk
b) OZ Materské centrum Hviezdička o.z., sídlo Banská Bystrica, Ďumbierska 36 na projekt
„Míľa pre mamu“- vo výške 35000,- Sk (slovom:tridsaťpäťtisíc) - účelovo z toho: program
15000,-Sk, propagácia 15000,- Sk a skákací hrad 5000,- Sk

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 22. 04. 2008

U z n e s e n i e č. 5/08

K bodu 6) Rôzne
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

odporúča

predkladateľom doručiť materiál určený na rokovanie minimálne 7 dní pred zasadnutím komisie

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 22. 04. 2008

U z n e s e n i e č. 6/08

K bodu 6) Rôzne
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

odporúča

a) vedúcemu referátu sociálnej pomoci Mgr. Langsteinovi a riaditeľovi BPM s.r.o. Banská Bystrica
Ing. Novanskému, vypracovať porovnávaciu analýzu ohľadom obytného domu na Internátnej č.12 v
Banskej Bystrici z pohľadu RSP
b) riaditeľovi BPM s.r.o. Banská Bystrica Ing. Novanskému, vypracovať porovnávaciu analýzu
ohľadom obytného domu na Internátnej č.12 v Banskej Bystrici z pohľadu BPM.
c) pozvať riaditeľa BPM s.r.o. Ing. Novanského a náčelníka MsP p.Húsku na na zasadnutie komisie

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

