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 8.12.2015 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Doc. PhDr.
Beáta Frčová, PhD., MPH., Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., PhDr. Ľubica Laššáková, p.
Pavol Bielik, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., p. Radovan Jonáš, p. Pavol Strhák, Mgr. Art. Viera
Dubačová, Ing. Pavel Bartošík, MUDr. Peter Hudec.
Prizvaní: Mgr. Martin Turčan, Mgr. Beáta Styková, Mgr. Karol Langstein, Ivan Petrovič.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2011 o
nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č.23/2012 – predkladá
Mgr.Karol Langstein.
4. Návrh Komunitného plánu - predkladá Mgr. Beáta Styková.
5. Návrh Rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2016-2018.
6. Návrh kritérií na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v zmysle bodu III. uznesenia
MsZ č. 269/2015-MsZ z 3.11. 2015.
7. Rôzne.
Členovia komisie schválili predložený návrh programu.
Prijaté uznesenie č. 70/15 - hlasovanie: Za: 11, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (11/0/0).
K bodu 3)
Mgr. Beáta Styková predložila Stanovisko odboru sociálnych vecí MsÚ k pripomienkam poslancov
MsZ zo dňa 27. 11. 2015:
Kapacita Denného stacionára v Banskej Bystrici je 9 miest. Táto služba je klientom zabezpečovaná
v 2 prevádzkach – Ul. 9. mája 74 (5 miest) a Na Uhlisku 1 (4 miesta).
K 30. 11. 2015 sú všetky miesta v dennom stacionári obsadené, pričom v evidencii žiadateľov
vedieme ďalších 2 záujemcov o poskytovanie tejto služby.
Všetci klienti denného stacionára uhrádzajú mesačné platby za poskytované sociálne služby zo
svojho príjmu okrem jednej klientky, kde dopláca úhradu aj rodinný príslušník.
V zmysle § 73 ods. 4 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych
predpisov musí prijímateľovi sociálnej služby po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v
zariadení s poskytovaním stravovania zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá v súčasnosti predstavuje čiastku 198,09 € (zákon o
životnom minime). Táto čiastka ostáva teda každému klientovi denného stacionára ako vreckové aj
po schválení nového VZN, pričom výška dôchodku sa u týchto občanov pohybuje v rozmedzí od
268,80 € do 900,10 € mesačne.
Mesto Banská Bystrica pri tvorbe VZN zohľadnilo aj zvýšené náklady na dopravu klientov do
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zariadenia a to tým spôsobom, že znížilo výšku úhrady za prepravnú službu pre klientov denného
stacionára z pôvodných 0,60 € na 0,15 €/km.
Navýšenie úhrady za poskytované služby v dennom stacionári po schválení VZN bude pri
22-dňovom pracovnom mesiaci nasledovné:
stupeň odkázanosti na soc.
službu v DS

Pôvodná výška
úhrady
v €/ mesačne

Úhrada po
navýšení 10%
v €/ mesačne

Rozdiel
v €/
mesačne

Počet klientov v DS k
30.11.2015

II.

106,04

111,10

5,06

0

III.

121,44

128,04

6,60

0

IV.

134,64

143,44

8,80

4

V.

165,44

176,44

11,00

1

VI.

187,44

200,64

13,20

4

Podotýkame, že v prípade ponechania pôvodnej výšky úhrady za poskytované sociálne služby v
dennom stacionári dôjde oproti predpokladanej výške príjmov v rozpočte mesta k ich zníženiu
ročne o cca 1188 €.
Navrhovaným ponechaním pôvodnej úhrady v dennom stacionári by tak došlo k zvýšeniu príjmovej
časti rozpočtu namiesto predpokladaných 57 200 € len o 56 012 € za predpokladu 100 %
obsadenosti, čo sa nestáva, preto sa do príjmov rozpočtu na rok 2016 navrhuje zvýšenie o 44 000 €.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná a nízkokapacitné zariadenie s 9 klientmi súhlasíme
navrhovanými pripomienkami, t.j. ponechaním pôvodnej výšky úhrady v Dennom stacionári.
prítomných informovala, že pripomienky k návrhu VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za
sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Bystrica, boli zapracované v plnom rozsahu.
Komisia v zmysle § 6 ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyhodnotila pripomienky Pavla Strháka a Ing. Milana Lichého k návrhu VZN a vyhovela
im v plnom rozsahu.
Prijaté uznesenie č. 71/15 - hlasovanie: Za:11, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (11/0/0).
K bodu 3)
Mgr. Karol Langstein predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2016, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č.10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN
č.23/2012. Týmto nariadením chce Mesto Banská Bystrica upraviť postup pri obsadzovaní
bezbariérového nájomného bytu. Mesto Banská Bystrica muselo prenajať nájomné byty určené pre
osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu
aj osobám
bez zdravotného postihnutia
špecifikovaného v prílohe č. 2, Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania na o sociálnom
bývaní. Dôvodom bol nezáujem zo strany oprávnených osôb, nesplnenia zákonných podmienok
alebo príliš vysokých nákladov na bývanie pre oprávnené osoby. Týmto postupom prenajímateľ
znižuje stratu z neobsadenia bytu. Nájomca, ktorí nespĺňa podmienku na užívanie bezbariérového
bytu, má nájomnú zmluvu len na 1 rok a nemá právo na opakované uzatvorenie nájomného vzťahu,
na rozdiel od ostatných nájomcov v štandardných nájomných bytoch. Preberá na seba riziko, lebo
v prípade, že o bezbariérový byt požiada oprávnená osoba, tento nájomca musí byt odovzdať. ods.
16b) v § 2 Čl. II. „Všeobecné ustanovenia“ sa mení nasledovne:
16 b) Pri riešení žiadosti o výmenu bytov podľa § 1 ods. 1, písm d) sa postupuje podľa poradia v
evidencii žiadateľov o výmeny bytov. Uprednostnenie žiadosti o výmenu bytu mimo poradia pred
žiadosťou o prenájom nájomného bytu je možné z nasledovných dôvodov:
1. z dôvodu zlého technického stavu nájomného bytu, na základe ktorého bola nájomcovi
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uznaná úľava na nájme bytu,
2. z dôvodu poskytnutia bezbariérového bytu oprávnenej osobe, kedy musí nájomcu bez
obmedzenej schopnosti pohybu odovzdať byt,
3. z dôvodu vzájomnej dohody nájomcov,
4. z dôvodu priestorových potrieb rodiny s nezaopatreným dieťaťom/deťmi.
Členovia komisie zobrali na vedomie dôvodovú správu Všeobecne záväzného nariadenia č.../2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v
znení VZN č.23/2012 a odporučili návrh predložiť na rokovanie MsZ.
Prijaté uznesenie č. 72/15 - hlasovanie: Za:11, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (11/0/0).
K bodu 4)
Mgr. Beáta Styková prítomných informovala o návrhu Komunitného plánu, ktorý bol už
prerokovaný v MsR a bude predložený na najbližšie rokovanie MsZ. Komunitný plán v knižnej
forme odovzdaný každému poslancovi 15.12.2015 na rokovaní MsZ.
Predseda vyslovil spokojnosť s úrovňou vypracovaním tohto strategického materiálu a s možnosťou
vyhotovovania aktuálnych ročných Akčných plánov.
Členovia komisie odporučila MsZ prerokovať a schváliť návrh Komunitného plánu sociálnych
služieb.
Prijaté uznesenie č. 73/15 - hlasovanie: Za:11, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (11/0/0).
K bodu 5)
Mgr. Beáta Styková informovala, že pôvodný návrh rozpočtu, ktorý bol členom komisie
odprezentovaný, bol upravený iba z dôvodu presunu údržby na iný odborný útvar.
Predseda oslovil zástupcu viceprimátora Mgr. Martina Turčana vo veci prerozdelenia finančných
prostriedkov v dotačnej schéme.
Mgr. Martin Turčan na otázku reagoval, že touto témou sa zaoberali, avšak nie je možné vytvoriť
nejaký spravodlivý kľúč na prerozdelenie dotácií, je to na dohode predsedov komisií. Suma do
dotačnej schémy v roku 2016 je najvyššia za posledné roky.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky
2016 až 2018.
Prijaté uznesenie č. 74/15 - hlasovanie: Za:11, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (11/0/0).
K bodu 6)
Predseda komisie predložil Návrh kritérií pre posudzovanie žiadostí o dotácie v Komisii MsZ pre
zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku (ďalej len „Komisia“):
Oblasti poskytnutia dotácií Komisiou podľa VZN Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 § 5:
b) ochrana a podpora zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, protidrogová prevencia,
c) humanitárna, sociálna a charitatívna činnosť.
Dotácie sú poskytované najmä na služby dlhodobej sociálnej starostlivosti, sociálnu a krízovú
intervenciu, podporu zdravia a komunitný rozvoj.
Všeobecné zásady
1. Projekt je súlade s VZN č.10/2015, s PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 (prioritná
oblasť Zdravé mesto - program - Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie) a Komunitným plánom
sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica na roky 2015-2020.
2. Projekt je realizovaný pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica.
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3. Žiadateľ nepožiadal a ani nepožiada o podporu svojho projektu inú organizáciu v zakladateľskej,
resp. zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
4. V prípade, že Komisia žiadosť o dotáciu zamietne, resp. zníži, je povinná to stručne a
zrozumiteľne odôvodniť. Odôvodnenie sa zverejňuje v zmysle § 15 ods. 3 VZN 10/2015.
Kritériá
1. Zásada odporúčanej proporčnosti je spravidla 35 % na krízovú intervenciu a 65 % na dlhodobú
starostlivosť.
2. Žiadateľ o dotáciu poskytuje sociálnu službu na území mesta a pre obyvateľov mesta (1-3 body).
3. Aktivity jednorázové, celoročné, priebežné, pravidelné (3 – 10 bodov).
4. Realizované aktivity a priebeh projektu na stránke mesta – ochota zverejniť (1 – 3).
5. Viaczdrojové financovanie projektu (5 – 10 bodov).
6. Súlad s KPSS a PHSR (10 – 15 bodov).
7. Aktuálnosť, udržateľnosť a reprodukovateľnosť projektu (1 – 3 body).
8. Dátum podania žiadosti (1 – 3 body).
9. Personálna a odborná spôsobilosť ( 5 – 10 bodov).
10. Rozpočet projektu, jeho primeranosť, efektívne využitie požadovaných finančných prostriedkov,
primeranosť požadovanej dotácie (10 – 15 bodov).
11. Prínos pre cieľovú skupinu (spoločenský dopad ) (5 – 10 bodov).
12. Významné mestské podujatie, resp. medzinárodné podujatie (3 – 5 bodov).
Členovia komisie schválili návrh kritérií pre posudzovanie žiadostí dotácie v Komisii MsZ pre
zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku.
Prijaté uznesenie č. 75/15 - hlasovanie: Za:11, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (11/0/0).
K bodu 7)
Predseda komisie navrhol najbližší termín rokovania komisie dňa 13.1.2016 o 15:00 hodine.
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a za dobrú
spoluprácu počas celého roku 2015.
Ing. Milan Lichý, v.r.
predseda komisie
Mgr. Jana Lovásová, v.r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 8.12.2015 prijala

U z n e s e n i e č. 70/15
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 8.12.2015.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 8.12.2015 prijala

U z n e s e n i e č. 71/15
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
akceptuje

pripomienky Pavla Strháka a Ing. Milana Lichého k návrhu VZN Mesta Banská Bystrica o
úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení:
1. V čl. III. § 13 Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári ods. 4,
ponechať úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v doterajšej výške,
t.j.:
II. Stupeň odkázanosti (2 - 4 hodiny) 1,30 €/deň
III. Stupeň odkázanosti (4 - 6 hodín) 2,00 €/deň
IV. Stupeň odkázanosti (6 - 8 hodín) 2,60 €/deň
V. Stupeň odkázanosti (8 - 12 hodín) 4,00 €/deň
VI. Stupeň odkázanosti (nad 12 hodín) 5,00 €/deň
2. V čl. III. § 13 Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári ods. 6,
ponechať úhradu za ďalšie činnosti súvisiace s poskytovanou sociálnou službou v doterajšej
výške, t.j. 1,00 €/deň.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 8.12.2015 prijala

U z n e s e n i e č. 72/15
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2011 o
nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č.23/2012
II. o d p o r ú č a
tento návrh predložiť na rokovanie MsZ.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 8.12.2015 prijala

U z n e s e n i e č. 73/15
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

odporúča
MsZ prerokovať a schváliť návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie 2015-2020.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 8.12.2015 prijala

U z n e s e n i e č. 74/15
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

berie na vedomie

informáciu o návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2016 až 2018.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 8.12.2015 prijala

U z n e s e n i e č. 75/15
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje

kritériá pre posudzovanie žiadostí o dotácie v Komisii MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť
a bytovú politiku.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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