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 13.8.2014 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. Návrh VZN č.../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Banská Bystrica č. 8/20111 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Banská Bystrica –
predkladá Mgr. Vladimír Pirošík.
2. Rôzne
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, ktorý vyzval prítomných na doplnenie programu do
bodu 2). Rôzne: a) Sekretárka komisie doplnila tento bod o informáciu o žiadosti o poskytnutie
dotácie pre OZ Návrat.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie
Prijaté uznesenie č. 15/14 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 1)
Mgr. Vladimír Pirošík preložil návrh VZN č.../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/20111 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Banská
Bystrica. Uviedol, že návrh novely VZN sa predkladá z iniciatívy Rady primátora pre mimovládne
neziskové organizácie. Cieľom predloženého návrhu je inštitucionalizovať v meste Banská Bystrica
možnosť systematickej podpory neziskového sektora prostredníctvom tzv. osobitnej účelovo
viazanej dotácie. Schválením návrhu novely VZN by došlo k dobudovaniu legislatívnej
infraštruktúry stimulujúcej aktívne občianstvo. Túto infraštruktúru v súčasnosti tvoria nasledujúce
tri komponenty: i) podpora prostredníctvom výborov mestských častí, ii) podpora cestou dotačných
komisií MsZ, iii) participatívny rozpočet. Vyššie uvedené komponenty saturujú potreby aktívnych
obyvateľov mesta, majú však podobu ad hoc podpory, a nie sú podmienené plnením žiadneho
špecifického účelu sledujúceho celomestský verejný záujem.
Po predložení návrhu prebehla diskusia.
Predseda nepodporil predložený návrh.
PhDr.Horváth mal dotaz, na odmeňovanie nezávislých hodnotiteľov, kto bude financovať externých
pracovníkov.
Mgr. Pirošík sa vyjadril, že hodnotitelia budú pracovať bezplatne.
Ing. Lichý, MUDr. Hudec a p. Bielik podporili predložený návrh.
Členovia komisie zobrali na vedomie predložený návrh a odporučili tento predložiť na rokovanie
Mestského zastupiteľstva.
Prijaté uznesenie č. 16/14 - hlasovanie: Za: 4, Proti: 2, Zdržali sa hlasovania: 0 (4/2/0).
K bodu 2)
Sekretárka komisie informovala prítomných, že dňa 13.8.2014 bola doručená žiadosť občianskeho
združenia Návrat o poskytnutie dotácie na projekt „9 dní o tom“ - festival o tehotenstve,
rodičovstve a vzťahoch. Prítomných ďalej informovala, že vzhľadom na finančnú situáciu
mestského rozpočtu, OSV-SKI na rozpočtovej položke dotácie nemalo v tomto roku vyčlenené

žiadne finančné prostriedky.
Členovia komisie zobrali informáciu o žiadosti na vedomie a vzhľadom k tomu, že v tomto roku
neboli OSV-SKI vyčlenené finančné prostriedky na dotácie, neodporučili poskytnúť dotáciu
uvedenému subjektu.
Prijaté uznesenie č. 17/14 - 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

