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 20.6.2014 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: MUDr. Ladislav Slobodník, p. Pavol Bielik, MUDr. Peter Hudec,
PhDr. Štefan Horváth, , Ing. Milan Lichý, Mgr. Art. Viera Dubačová.
Ospravedlnení: MUDr. Legíň, MUDr. Martin Švec, PhDr. Ľubica Laššáková.
Prizvaní: Ing. Filipová, Mgr. Karol Langstein.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová
Program:

1. Predstavenie KOMUNITNÉHO CENTRA, Robotnícka 12, Banská Bystrica
2. Vyjadrenie k objektu Chalupkova č.5, z pohľadu OSV-SKI – Mgr. Langstein
3. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, ktorý vyzval prítomných na doplnenie programu do
bodu 3). Rôzne: a) Ing. Filipová doplnila tento bod o informáciu o návrhu novej programovej
štruktúry rozpočtu a a odporúča primátorovi schváliť novú organizačnú štruktúru rozpočtu.
b) Ing. Filipová doplnila tento bod o informáciu o prenájme uvoľnených priestorov na ul.
9.Mája 74 Banská Bystrica Základnej škole autistov.
c) Mgr. Langstein doplnil tento bod o informáciu o objekte Bočná č.9.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie
Prijaté uznesenie č. 10/14 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 1)
Ing. Filipová predstavila Komunitné multifunkčné centrum ul. Národná 12, Banská Bystrica ktorý
sa podaril zrealizovať. Projekt Komunitného centra bol financovaný z eurofondov cca 80 % a mesto
sa podieľalo na financovaní cca 20 %.
Komunitné multifunkčné centrum bude poskytovať nasledovné druhy služieb:
- poradenské služby ( v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb)
- informačné služby ( informačné centrum seniorov, internetová čajovňa)
- ambulantné sociálne služby ( požičiavanie kompenzačných pomôcok, rehabilitačné služby,
opatrovateľské služby, organizovanie spoločného stravovania, a pod.)
- voľnočasové služby ( klubová činnosť, arte terapia, hudobný salónik, knižnica,...)
- služby podporovaného zamestnávania pre občanov so zdravotným postihnutím
- iné služby ( cukráreň, kaderníctvo, pedikúra a pod.)
Charakteristické pre komunitné multifunkčné centrum bude „otvorenosť“ tohto centra, ktoré bude
flexibilne reagovať na aktuálne potreby cieľových skupín. Centrum bude založené na spolupráci so
sieťou partnerov a bude vytvárať príležitosti pre zamestnávanie týchto cieľových skupín.
Členovia komisie sa poďakovali Ing. Filipovej za kvalitne vykonanú prácu.
K bodu 2)
Mgr. Langstein prítomných informoval o objekte Chalúpkova č.5, Banská Bystrica, ktorý má v
správe OSV-SKI. Objekt je z pohľadu OSV-SKI neupotrebiteľný a nevyužívaný, nakoľko je
nevyhnutná jeho kompletná rekonštrukcia, preto navrhol objekt preradiť do správy PS-ESM
Oddelenia evidencie a správy majetku.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o nepotrebnosti objektu Chalúpkova č.5, Banská
Bystrica, ktorý je v správe Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie a odporučili primátorovi
objekt preradiť do správy Oddelenia evidencie a správy majetku mesta.

Prijaté uznesenie č. 11/14 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 3) Rôzne
a) Ing. Filipová informovala prítomných o návrhu novej programovej štruktúry rozpočtu, ktorý
bude zosúladený s PHSR a požiadavky budú zapracované. Rozpočet sa bude skladať zo siedmych
základných programov, ktoré budú mať ďalšie podprogramy. Programy:
1. Ekonomický rozvoj a cestovný ruch.
2. Ekonomická samospráva.
3. Vzdelávanie.
4. Šport, kultúra, mládež a voľný čas.
5. Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie.
6. Životné prostredie a bývanie.
7. Doprava a technická infraštruktúra.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o zmene programovej štruktúry rozpočtu.
Prijaté uznesenie č. 12/14 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
b) Ing. Filipová informovala o prenájme priestorov Základnej školy autistov, na ul. 9.Mája 74,
nakoľko v našom meste zatiaľ nieje špeciálna škola pre autistov a deti z mesta Banská Bystrica
musia dochádzať do Zvolena. Od nového školského roku by mohli bystrické deti navštevovať už
školu vo svojom meste.
Členovia komisie zobrali informáciu na vedomie a odporučili Mestskému zastupiteľstvu prenajať
priestory na ul. 9. Mája 74, Banská Bystrica, Základnej škole autistov.
Prijaté uznesenie č. 13/14 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
c) Mgr. Langstein informoval o o objekte Bočná č.9, Banská Bystrica, ktorý sa od roku 1994
nevyužíva a ktorý má v správe OSV-SKI. Objekt je z pohľadu OSV-SKI neupotrebiteľný,
nevyužívaný, zdevastovaný a v územnom pláne je v tom mieste plánovaná realizácia kruhového
objazdu. Navrhol objekt preradiť do správy PS-ESM Oddelenia evidencie a správy majetku.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o nepotrebnosti objektu Bočná č.9 v správe
Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie a odporučili primátorovi objekt preradiť do správy
Oddelenia evidencie a správy majetku majetku mesta.
Prijaté uznesenie č. 14/14 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu.

MUDr. Ladislav Slobodník
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

