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 27.05.2008 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, MUDr. Peter Hudec, Viera Dubačová, Pavol Bielik,
PhDr.Ľubica Laššáková, Ing.Zdenko Haring,
PhDr. Štefan Horváth
Ospravedlnení: MUDr. Stanislav Čársky, MUDr. Peter Mečiar, Ing. Milan Lichý
Prizvaní hostia: Mgr. Karol Langstein, Beáta Styková, Ing. Mária Filipová, zastúpca MsP – Slovák,
Ing. Tomáš Novanský
Program:

1. Informatívna správa o obytnom dome na Internátnej č.12
- za RSP MsÚ BB - Mgr. Karol Langstein
- za BPM s.r.o. BB - Ing. Tomáš Novanský
2. Dotácie
3. Rôzne

K bodu 1)
Riaditeľ BPM Banská Bystrica Ing. Tomáš Novanský prítomných informoval o celkovej
ekonomickej a sociálnej situácii z pohľadu BPM. Poukázal na sociálne problémy, na patologické
prejavy niektorých nájomníkov, ekonomické problémy z dôvodu dlhodobého neplatenia nájomného
neprispôsobivej skupiny občanov. Problémy na Internátnej 12 sú dlhodobé, po nástupe do funkcie
riaditeľa BPM nastolil v tomto obytnom

dome nový režim, čo malo za následok

zlepšenie

finančnej situácie obytného domu a zníženie nedoplatkov cca 760 tisíc Sk čo z celkovej výšky
nedoplatkov na Internátnej č.12 činí cca 17,5%. Jedným z opatrení bolo zrušenie strážnej služby,
ktorá v tomto prípade nespĺňala účel. Dodal že problémové rodiny majú zmapované, len problém
vidí v tom, že tieto problémové rodiny majú zmluvu na dobu neurčitú a nieje možné ich
vysťahovať, keďže finančné záväzky voči BPM majú uhradené. Situáciu navrhol riešiť zriadením
vysunutého pracoviska MsP v obytnom dome, ktorá by mala dosah pre celú Fončordu. Priestory je
ochotný poskytnúť na náklady BPM. V zriadení externého pracoviska mestskej polície vidí Ing.
Novanský efektívne riešenie na zlepšenie stavu v obytnom dome a v jeho okolí.

Vedúci referátu sociálnej pomoci prítomných informoval a objasnil prítomným situáciu a
podmienky poskytovania pre ubytovanie v nájomnom dome na Internátnej č.12 a zariadení
núdzového a dočasného ubytovania KOTVA. Upozornil na problémy súvisiace s masívnym
presťahovaním a deložovaním nájomníkov z Medeného Hámra do obytného domu na Internátnej 12
a do zariadenia KOTVA.
Po vypočutí informatívnych správ prebehla na danú tému diskusia.
Ing. Haring mal pripomienky k neporiadku v okolí obytného domu na Internátnej a vyjadril súhlas k
zriadeniu externého pracoviska MsP.
p.Dubačová navrhla prítomným exkurziu po zariadeniach a obydliach rómskych občanov na
zmapovanie situácie, tento návrh niektorí členovia zamietli.
p.Bielik sa zaujímal o objem vložených finančných prostriedkov vynaložených pre marginalizovanú
a neprispôsobivú skupinu občanov a konečný výsledok.
Všetci prítomní vyjadrili súhlas s navrhovaním riešením komplikovanej situácie v obytnom dome a
v zariadení, kde sú sociálne slabšie skupiny občanov ubytované. Členovia komisie zobrali na
vedomie informatívnu správu Ing. Novanského a Mgr. Langsteina.
Prijaté uznesenie č. 7/2008 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
Členovia komisie uložili prednostovi MsÚ Ing. Šumnému preveriť možnosti zriadenia vysunutého
pracoviska MsP v obytnom dome na Internátnej č.12 a zároveň vyjadrili podporu v snahe zriadiť
vysunuté pracovisko MsP.
Prijaté uznesenie č. 8/2008 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
PhDr. Laššáková na tému poriadku na našich sídliskách, vyzdvihla prácu a vyjadrila pochvalu
koordinátorovi aktivačných prác p. Záslavovi v lokalite Podlavice. Zároveň poukázala na problémy
s predlžovaním zmluvy koordinátora p. Záslava a žiadala zistiť podmienky na získanie dohody na
funkciu koordinátora. Zaujímala sa o lokalitu pre sociálne byty v lokalite Podlavice a žiadala
informácie o plánovanej výstavbe sociálnych bytov.
K bodu 2)
Vedúca referátu sociálnych a zdravotníckych služieb p.Styková predložila žiadosť o poskytnutie
dotácie pre občianske združenie PONS na projekt „Detský denný letný integračný tábor 2008“.
Navrhovala poskytnúť dotáciu vo výške 40000,-Sk na výlety do blízkeho okolia.
Člen komisie PhDr. Horváth navrhol sumu zvýšiť o 8 tisíc zvýšiť. S týmto návrhom väčšina členov
súhlasila. Jeden člen komisie sa hlasovania zdržal. Komisia odporučila primátorovi Mesta Banská
Bystrica poskytnúť dotáciu vo výške 48000,-Sk občianskemu združeniu PONS so sídlom Námestie
Š. Moyzesa 2 Banská Bystrica - účelovo na zabezpečenie vybraných výletov do blízkeho okolia na
každý turnus 12000,-Sk.
Prijaté uznesenie č. 10/2008 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 1 (6/0/1)

K bodu 3) Rôzne
Občianske združenie Svetielko nádeje oboznámilo prítomných s pripravovaným projektom pre deti
s onkologickým ochorením. Členovia komisie podporili členov združenia v ich snahe realizovať
projekt, správu o pripravovanom projekte občianskeho združenia Svetielko nádeje zobrali na
vedomie.
Prijaté uznesenie č. 9/2008 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
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 27. 05. 2008

U z n e s e n i e č. 7/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1)

I. b e r i e n a

vedomie

a) Informatívnu správu Mgr. Karola Langsteina o obytnom dome na Internátnej č.12 a o zariadení
dočasného a núdzového ubytovania KOTVA
b) Informatívnu správu Ing. Tomáša Novanského o obytnom dome na Internátnej č.12

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 27. 05. 2008

U z n e s e n i e č. 8 /08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1)

ukladá
prednostovi MsÚ Banská Bystrica Ing. Jaroslavovi Šumnému preveriť možnosti zriadenia
vysunutého pracoviska MsP v obytnom dome na Internátnej č.12
podporuje
snahu zriadiť vysunuté pracovisko Mestskej polície v obytnom dome na Internátnej č.12

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 27. 05. 2008

U z n e s e n i e č. 9/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1)

I. b e r i e n a

vedomie

Informáciu občianskeho združenia Svetielko nádeje o pripravovanom projekte pre deti s
onkologickou diagnózou.

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 27. 05. 2008

U z n e s e n i e č. 10/08

K bodu 2) Žiadosť o dotáciu
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 subjektu Občianske združenie PONS so sídlom Banská Bystrica Námestie Š. Moyzesa 2 B, vo výške
48000,Sk (slovom: štyridsaťosemtisíc) na projekt „Detský denný letný integračný tábor 2008“
- účelovo na zabezpečenie vybraných výletov do blízkeho okolia, na každý turnus 12000,-Sk x 4.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

