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 10.09.2009 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, p. Pavol Bielik, PhDr.Ľubica Laššáková, Ing. Milan Lichý
PhDr. Štefan Horváth, Mgr. Art. Viera Dubačová
Ospravedlnení: MUDr. Peter Mečiar, MUDr. Stanislav Čársky PhD, MUDr. Peter Hudec,
Program:

1. Informácia o plnení uznesení MsZ
2. Lokálna stratégia komplexného prístupu – Ing. Filipová
3. Informácia o implementácii a dopadoch zákona č.448/2008 o sociálnych
službách – Ing. Filipová
4. Dotácie
5. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie a vyzval prítomných o doplnenie programu k bodu 5)
a) sekretárka komisie - správa o plnení uznesení Komisie pre zdravie sociálnu starostlivosť a BP za
1.polrok 2009
K bodu 1)
Vedúca odboru Ing. Filipová predložila kontrolu plnené uznesení MsZ za 1.polrok 2009. Členovia
komisie správu o plnení uznesenia MsZ zobrali na vedomie.
Prijaté uznesenie č. 14/09 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)
K bodu 2)
Vedúca Ing. Filipová informovala prítomných o pozastavení výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity, na projektový zámer Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorého
cieľom je celkové riešenie rómskych osídlení formou kombinácie a koncentrácie rôznych oblastí
činností jednotlivých čiastkových projektov v oblasti vzdelávania, zdravého životného štýlu,
rekvalifikácie, zamestnanosti, bývania, komunitnej sociálnej práce, bývania a pod. Informovala o
spolupráci a vyjasňovaní podmienok spolupráce s mimovládnou organizáciu ARO. Zároveň
zdôvodnila žiadosť o odklad predloženia materiálu na MsZ.
Členovia komisie informáciu o SPKP zobrali na vedomie.
Prijaté uznesenie č. 14/09 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)

K bodu 3)
Vedúca odboru SV Ing. Filipová informovala o dopadoch zákona 448/2008 predovšetkým v
súvislosti s budúcoročným rozpočtom, ktorý musí byť s dopadom zákona zosúladený, čo v
konečnom dôsledku znamená nemalé navýšenie finančných prostriedkov.
Členovia komisie informáciu o SPKP zobrali na vedomie.
Prijaté uznesenie č. 14/09 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)
K bodu 4)
Vedúci oddelenia OSKI Mgr. Langstein predložil žiadosť OZ Návrat so sídlom Banská Bystrica
Komenského 21, a odporučil členom Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
odporučiť primátorovi mesta poskytnutie finančnej dotácie na rok 2009 vo výške 470,00 € pre
občianske združenie Návrat na projekt„1. Slávnostná akadémia pri príležitosti 10 výročia činnosti
Centrum Návrat, o.z. V Banskej Bystrici a 2. Medzinárodný seminár k Európskym štandardom
kvality náhradnej rodinnej starostlivosti.“ účelovo – na prenájom priestorov sumu vo výške
120,00 € a na občerstvenie sumu vo výške 350,00 €.
Členovia komisie súhlasili s predloženým stanoviskom a doporučili primátorovi mesta poskytnúť
dotáciu vo výške 470,00 €.
Prijaté uznesenie č. 15/09 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)
Členovia komisie sa dohodli, že žiadosť o poskytnutie dotácie Slovenskej Biblickej spoločnosti
prerokujú na budúcom rokovaní komisie.
K bodu 5)
a) Sekretárka

komisie predložila správu o plnení uznesení Komisie pre zdravie sociálnu

starostlivosť a bytovú politiku za 1. polrok 2009. Členovia komisie ku správe nemali pripomienky a
správu zobrali na vedomie.
Prijaté uznesenie č. 14/09 hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0)
b) Vedúca oddelenia dlhodobej starostlivosti p. Styková informovala o aktivitách Akadémie
európskeho seniora 2009, ktorá sa bude prebiehať v dňoch 5.10.2009 až 29.10.2009. Pri tejto
príležitosti pozvala členov komisie na Slávnostné zahájenie AES 2009. Presný program aktivít bude
elektronickou formou zaslaný všetkým členom komisie. P. Styková pozvala poslancov na oslavu
pri príležitosti 20.výročia DOS, ktorá sa uskutoční dňa 23.10.2009 o 15:00 hod. Na MsÚ vo veľkej
sieni.
Na záver sa predseda komisie MUDr. Slobodník poďakoval všetkým prítomným 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 10.09.2009

U z n e s e n i e č. 14/09
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1) k bodu 2) k bodu 3) a k bodu 5)
berie na vedomie
a.) Informáciu vedúcej Odboru sociálnych vecí Ing. Márie Filipovej o plnení uznesení MsZ.
b.) Informáciu vedúcej Odboru sociálnych vecí Ing. Márie Filipovej o projekte Lokálna stratégia
komplexného prístupu.
c.) Informáciu vedúcej Odboru sociálnych vecí Ing. Márie Filipovej o dopadoch zákona č.448/2008.
d.) Správu Mgr. Lovásovej o plnení uznesení Komisie pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku za 1.polrok 2009.

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 10.09. 2009
U z n e s e n i e č. 15/09
K bodu 1) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ
odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2009 pre:
- Občianske združenie Návrat so sídlom Banská Bystrica Komenského 21, na projekt
„1.Slávnostná akadémia pri príležitosti 10 výročia činnosti Centrum Návrat, o.z. V Banskej
Bystrici a 2. Medzinárodný seminár k Európskym štandardom kvality náhradnej rodinnej
starostlivosti.“ vo výške 470,00 € - účelovo na prenájom priestorov sumu vo výške 120,00 € a na
občerstvenie sumu vo výške 350,00 €.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

