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 23.08.2008 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, Pavol Bielik, PhDr.Ľubica Laššáková, Ing. Milan Lichý
MUDr. Peter Hudec,PhDr. Štefan Horváth, Viera Dubačová
Ospravedlnení: MUDr. Peter Mečiar, Ing.Zdenko Haring,
Prizvaní hostia: Mgr. Karol Langstein, Ing. Mária Filipová, Ing. Juraj Odor, p.Styková
Program:

1. Informácia o plnení prijatých uznesení za I.polrok 2008
2. Problematika Kotva - ústna informácia - Mgr. Langstein a p. Dubačová
3. Ústna informácia o výsledku žrebovania o sociálny byt – Mgr. Langstein
4. Dôvodová správa k zmenám vo VZN č. 192/2007 o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B.B.
predkladateľ vedúca RSZS p. Styková
5. Dotácie
6. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril predsedu komisie a vyzval prítomných o doplnenie programu k bodu 6)
−

Návrh na ďalšie riešenie prevádzkovania očného a rehabilitačného sanatória – Ing.Filipová

K bodu 1)
Predseda komisie vyzval prítomných k pripomienkovaniu informácie o plnení prijatých uznesení.
Ing. Lichý – poznamenal, že v budúcnosti, aby komisia neukladala, ale aby zaujala odporúčacie
stanovisko.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o plnení prijatých uznesení za 1.polrok 2008.
Prijaté uznesenie č. 14/2008 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
K bodu 2)
Mgr. Langstein prítomných informoval o stretnutí s p. Dubačovou, za účelom budúcej spolupráce a
vytvorení aktivít na podporu rómskej komunity v našom meste predovšetkým v zariadení KOTVA.
p. Dubačová podala stručnú informáciu o akcii konanej v Banskej Štiavnici, ktorá bola zameraná
na zbližovanie sa rómskej komunity s mestom.

K bodu 3)
Vedúci Referátu sociálnej pomoci Mgr. Langstein informoval, že dňa 4.septembra prebehlo
žrebovanie formou verejného vyžrebovania jedného nájomníka a piatich náhradníkov. Výsledok
žrebovania: nájomník – p. Bartoš, náhradníci: p. Muroňová, p. Bučková, p. Pustaj, p. Lamperová a
p. Matiášová. Vedúci referátu za záver dodal, že vyžrebovaní budú ešte písomne vyzvaní, aby
aktuálne zdokladovali splnenie podmienok na pridelenie predmetného bytu.
Predseda komisie poznamenal, že na systém prideľovania sociálnych bytov v našom meste,
zaznamenal dobré ohlasy aj z iných miest.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o výsledku žrebovania
Prijaté uznesenie č. 14/2008 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
K bodu 4)
Vedúca RSZS p. Styková zdôvodnila prečo sa pristúpilo k návrhu zmien a upravili sa úhrady za
služby. prítomných vyzvala, aby sa prítomní vyjadrili k dôvodovej správe a k zmenám vo VZN č.
192/2007 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré im bolo doručené mailovou poštou dňa 16.09.2008.
PhDr. Horváth - mal otázku ku ktorému cenníku sa vzťahuje navýšenie cien o 30%
p. Styková vysvetlila z akého dôvodu a ku ktorému cenníku sa navýšenie viaže.
PhDr. Horváth – sa zaujímal kto posudzuje naliehavosť služby
p. Styková – ozrejmila po predložení potrebných šetrení a vyjadrení príslušných inštitúcií o
poskytnutí služby rozhoduje primátor - podľa príslušného zákona.
PhDr. Horváth – mal dotaz k technickým príčinám na strane 3 § 22 bod 4, ktoré trvajú viac ako tri
dni na ktoré sa poskytujú zľavy za poskytnuté služby.
Ing. Filipová – že ide o krízovú situáciu z dôvodu havárie, kedy sa služby poskytuje v núdzovom
režime.
Ing. Lichý – vyhnúť sa v texte zátvorkám, aby bol výklad taxatívny a jednoznačný
Pripomienky členov komisie, ktoré budú zapracované do Všeobecne záväzného nariadenia
Členovia komisie návrh na zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
zobrali na vedomie a doporučili tento predložiť na rokovanie MsR.
Prijaté uznesenie č. 15/2008 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)

K bodu 5)
I. Vedúca referátu sociálnych a zdravotníckych služieb p.Styková predložila žiadosť o poskytnutie
dotácie pre občianske združenie CELIASTRED Banská Bystrica so sídlom Nám. Ľ.Štúra 23,
Banská Bystrica vo výške 20000,- Sk. Spracovatelia žiadosti navrhli členom komisie doporučiť
primátorovi mesta

- schváliť SKZ poskytnutie finančnej dotácie na rok 2008 vo výške

14000,Sk (70 % z celkových nákladov) na projekt : „Účasť členov občianskeho združenia na
stretnutí celiatikov v Brne 25.10.2008“ , na stretnutie celiatikov v Brne k získaniu informácií,
poznatkov a skúseností pri zvládaní celoživotnej prísnej bezlepkovej diéte, aby ich informovanosť
nezaostávala za štandardom celiatikov žijúcich v ďalších európskych krajinách – účelovo na
cestovné náklady.
Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom a doporučili primátorovi mesta poskytnúť
dotáciu vo výške 14 000,- Sk.
Prijaté uznesenie č. 16/2008 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 1 (6/0/1)
II. Vedúci RSP Mgr. Langstein predložil žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie
Návrat so sídlom Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica na projekt: „Motivačné aktivity pre
rozvoj supervízie v sociálnej práci“. Spracovatelia žiadosti predložili členom komisie návrh v
znení: Stanovisko RSP nedoporučuje poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta z dôvodu návrhu inej
formy spolupráce a realizácie supervízie pre zamestnancov MsÚ prostredníctvom zvyšovania
kvality práce ľudských zdrojov, o ktorej so žiadateľom rokovali ústne.
Členovia komisie s predloženým návrhom súhlasili a nedoporučili občianskemu združeniu Návrat
poskytnúť dotáciu.
Prijaté uznesenie č.17/2008 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 1 (6/0/1)
III. - Vedúci RSP Mgr. Langstein predložil žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie
Slovenská biblická spoločnosť so sídlom Banská Bystrica Hronská 75 vo výške 60000,- Sk na
projekt „Sprievodca mojím novým životom“. Spracovatelia žiadosti predložili členom komisie
návrh v znení: Stanovisko RSP – vzhľadom k tomu, že tieto služby v plnom rozsahu zabezpečuje
Združenie Matta Talbota, nedoporučujeme poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta.
Členovia komisie k žiadosti nezaujali jednoznačné stanovisko a žiadosť o poskytnutie dotácie
zobrali na vedomie a doporučili SBS doplniť žiadosť o konkrétnejšie informácie o cielenej
skupine a konkretizácia niektorých rozpočtových položiek: Reklama (printové médiá) 2000,- Sk,
Reklama

(Ro+Tv)

3000,-

Sk,

Propagačné

materiály

2000,-

Sk,

Uvedenie

na

trh

15000,- Sk, celkový počet výtlačkov a počet výtlačkov určených občanom mesta Banská Bystrica
Prijaté uznesenie č.18/2008 hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 1 (5/0/1)

IV. - Vedúci RSP Mgr. Langstein predložil žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie
Matta Talbota so sídlom Banská Bystrica Skuteckého 4 na projekt “Časopis Syn sa vracia“ v
požadovanej výške 55000,- Sk. Spracovatelia žiadosti predložili členom komisie návrh v znení:
Stanovisko RSP – Doporučujeme komisii poskytnúť dotáciu vo výške 13000,- Sk - účelovo na
poštovné 7000,- Sk a na telefón 6000,- Sk.
S predloženým návrhom členovia komisie súhlasili a doporučili primátorovi mesta Banská Bystrica
poskytnúť dotáciu vo výške 13000,- Sk
Prijaté uznesenie č. 19/2008 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)
V. - Vedúci RSP Mgr. Langstein predložil žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie
Slovenské misijné hnutie so sídlom Banská Bystrica Skuteckého 4 na projekt “Dom sv. Vincenta
pomáha 15 rokov“ . Spracovatelia žiadosti predložili členom komisie návrh v znení: Stanovisko
RSP – vzhľadom k tomu, že žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 05.09.2008 teda štrnásť dní pred
samotnou realizáciou projektu, nieje možné z časového ani

ekonomického a legislatívneho

hľadiska poskytnúť dotáciu pre tento projekt a preto nedoporučujeme poskytnúť dotáciu.
Členovia komisie sa zhodli v tom, že žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná neskoro a nebolo
možné vyhovieť jej a preto doporučili žiadateľom predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v
skoršom termíne.
Prijaté uznesenie č. 20/2008 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)
K bodu 6)
predseda komisie mal dotaz na možnosti diétneho stravovania v našich sociálnych zariadeniach
Vedúca odboru SO SZ Ing. Filipová informovala za svoj odbor, že je možné poskytnúť túto službu,
pričom si ju klient hradí a zároveň poznamenala, že Referát sociálnych a zdravotníckych služieb
uskutočnil prieskum na túto službu, ale vzhľadom na zvýšené náklady na stravovanie, klienti
neprejavili o túto službu záujem.
Ing. Filipová oboznámila prítomných s návrhom na ďalšie riešenie prevádzkovania očného a
rehabilitačného sanatória.
Členovia komisie pozitívne hodnotili návrh Ing. Filipovej, zhodli sa v názore, že predložený
materiál je spracovaný na vysokej odbornej úrovni a vyjadrili podporné stanovisko k tomuto
návrhu.
Ing. Filipová požiadala členov komisie, aby do 2. októbra 2008 zasielali na jej mailovú adresu svoje
návrhy na personálne obsadenie do orgánov neziskovej organizácie a odborného manažmentu do
zariadenia očného a rehabilitačného sanatória.

Členovia komisie vedúcej odboru prisľúbili v tejto požiadavke spoluprácu.
PhDr. Horváth navrhol menovať za člena Správnej rady Očného a rehabilitačného sanatória
MUDr.Slobodníka.
Členovia komisie „Návrh na ďalšie riešenie prevádzkovania očného a rehabilitačného
sanatória“ predložený Ing. Filipovou zobrali na vedomie a doporučili tento návrh predložiť na
zasadnutie Mestskej rady.
Prijaté uznesenie č. 21/2008 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)
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 23.09. 2008

U z n e s e n i e č. 14/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1) a k bodu 3)
I. b e r i e n a

vedomie

a) Informáciu o plnení prijatých uznesení za I.polrok 2008
b) Informáciu Mgr. Langsteina o výsledku žrebovania o sociálny byt na Internátnej 12

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 23.09. 2008

U z n e s e n i e č. 15/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 4)
I. b e r i e n a
Dôvodovú správu p. Stykovej

vedomie

k zmenám vo Všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská
Bystrica

II. o d p o r ú č a
Zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, predložiť na rokovanie MsR

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 23.09. 2008
U z n e s e n i e č. 16/08
K bodu 5) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ
odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008
občianskemu združeniu CELIASTRED Banská Bystrica so sídlom Nám. Ľ.Štúra 23, Banská
Bystrica vo výške 14000,- Sk (slovom: štrnásťtisíc) na projekt: „Účasť členov občianskeho
združenia na stretnutí celiatikov v Brne 25.10.2008“ účelovo – na cestovné náklady.

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 23.09. 2008
U z n e s e n i e č. 17/08

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

neodporúča

poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008 občianskemu združeniu Návrat so sídlom
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica na projekt: „Motivačné aktivity pre rozvoj supervízie v
sociálnej práci“, ktorý môže byť realizovaný inými formami podľa ďalšej dohody s odbornými
útvarmi MsÚ Banská Bystrica

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 23.09. 2008

U z n e s e n i e č. 18/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 5)
I. b e r i e n a

vedomie

žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie Slovenská biblická spoločnosť so sídlom
Banská Bystrica Hronská 75 - na projekt „Sprievodca mojím novým životom“.
a
II. o d p o r ú č a
Občianskemu združeniu Slovenskej biblickej spoločnosti doplniť žiadosť o konkrétnejšie
informácie o cielenej skupine – koľko banskobystričanov bude konečným príjmateľom a v ktorých
zariadeniach sa bude publikácia distribuovať a konkretizácia niektorých rozpočtových položiek
projektu.

MUDr. Ladislav Slobodníkv.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 23.09. 2008

U z n e s e n i e č. 19/08
K bodu 5) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008:
Združeniu Matta Talbota o.z. so sídlom Banská Bystrica Skuteckého 4, na projekt “Časopis Syn sa
vracia“ vo výške 13000,- Sk (slovom:trinásťtisíc) - účelovo na poštovné 7000,- Sk a na telefón
6000,- 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 23.09. 2008
U z n e s e n i e č. 20/08
K bodu 5) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

I. n e o d p o r ú č a
poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008 pre občianske združenie Slovenské misijné hnutie
so sídlom Banská Bystrica Skuteckého 4 na projekt “Dom sv. Vincenta pomáha 15 rokov“

II. o d p o r ú č a
občianskemu združeniu Slovenské misijné hnutie so sídlom Banská Bystrica Skuteckého 4,
predkladať v budúcnosti žiadosť o poskytnutie dotácie v skoršom termíne pred realizáciou
samotného projektu aj potrebnými informáciami.

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 23.09. 2008

U z n e s e n i e č. 21/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 6) Rôzne
I. b e r i e n a

vedomie

„Návrh na ďalšie riešenie prevádzkovania očného a rehabilitačného sanatória“ predložený
vedúcou odboru Starostlivosti o obyvateľa - Ing. Filipovou

II. o d p o r ú č a
Tento návrh predložiť na rokovanie MsR

MUDr. Ladislav Slobodníkv.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

