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 4.10.2016 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Bc. Radovan
Jonáš, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., p. Pavol Strhák, Ing. Pavel Bartošík, Mgr. Art. Viera
Dubačová, MUDr. Peter Hudec.
Neprítomní členovia komisie: PhDr. Ľubica Laššáková, Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH.,
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., p. Jaroslav Kuracina.
Prizvaní: Ing. Martin Turčan, Ing. Mária Filipová, PhDr. Karol Langstein.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie uznesení komisie z I. polroku 2016 - Mgr. Jana Lovásová.
3. Sociálna a krízová intervencia: aktuálne informácie - PhDr. Karol Langstein.
4. Politika mesta v oblasti zdravia - úlohy podľa PHSR na roky 2015-2025 - Ing. Milan Lichý.
5. Rôzne
Ing. Mária Filipová, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ, doplnila bod nasledovne:
a) Informácia o Akadémii európskeho seniora 2016, ktorý sa otvára 7.10.2016 a končí dňom
8.11.2016
b) Informácia o transformácii mestských komunitných centier.
c) Informácia o príprave návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2017.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., doplnila bod Rôzne o:
d) Podnet na propagáciu mesta v oblasti sociálnych služieb.
Ing. Milan Lichý
e) Informácia o rokovaní MsZ dňa 28.6.2016 k problematike hazardných hier a o rokovaní MsZ dňa
13.92016 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a k vyhodnoteniu plnenia PHSR 20152023 za rok 2015 a k návrhu aktualizovaného Akčného plánu PHSR na roky 2015-2018.
6. Záver.
K bodu 2)
Sekretárka komisie informovala o plnení uznesení prijatých v 1.polroku 2016.
Uznesenia č. 1, 2, 11,12,13,14,15,18,19,20,24,25,26 zobrali členovia komisie na vedomie
Uznesenia č.3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,21,22,23 boli splnené.
Uznesenie č. 28, v ktorom Členovia komisie odporučili primátorovi mesta Banská Bystrica zvolať
rokovanie vo veci riešenia kritickej situácie v rómskych osadách Podlaviciach a na Cementárenskej
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ceste, stále trvá a rieši sa, čo potvrdil aj Ing. Martin Turčan, ktorý prítomných informoval o
podniknutých krokoch ohľadom vysporiadania pozemkov.
Uznesenie č. 27 stále trvá.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o plnení uznesení prijatých v 1.polroku 2016.
Prijaté uznesenie č. 29/16 - hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0).
K bodu 3)
PhDr. Karol Langstein prítomných informoval o aktuálnych činnostiach Oddelenia sociálnej a
krízovej intervencie (OSKI). Uviedol, že Mestu Banská Bystrica bolo doručené stanovisko
Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré za účasti svojho riaditeľa Mgr. Mariána
Mesároša, zástupkýň Regionálnej kancelárie v Banskej Bystrici a zástupcov Mesta, vykonalo
kontrolu v zariadení Kotva útulok. Pripomienky a odporučenia boli zapracované do všeobecných
dokumentov zariadenia (Prevádzkový poriadok, Ubytovací poriadok a pod.).
Okrem bežnej agendy, ktorú oddelenie vykonáva, venuje sa aj ďalšej súvisiacej činnosti. V
súčinnosti s MBB Banská Bystrica sa v nájomnom dome Internátna 12, Banská Bystrica, podarilo
zmeniť Domový poriadok, ktorý by mal pomôcť eliminovať problémy v bytovom dome.
V rámci svojej činnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa OSKI
zúčastňuje rodinných konferencií, spolupracujeme s OZ Návrat. Prítomných informoval aj o jeho
osobnej účasti medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutoční v Brne dňa 11.10.2016.
K bodu 4)
Komisia svojim uznesením č. 12/16 dňa 2.2.2016 poverila predsedu rokovať s vedením mesta o
plnení opatrenia 6.3.1.1. PHSR a o návrhu realizácie „Týždňa Zdravého mesta.“
Aktivita 6.3.1.1. „Podporovať aktivity Projektu Zdravé mesto, aktualizovať program Plán zdravia
mesta a obnoviť pozíciu koordinátora projektu", bola v návrhu materiálu Vyhodnotenie plnenia
PHSR 2015-2023 za rok 2015 a návrh aktualizovaného Akčného plánu PHSR na roky 2015-2018,
predloženého na rokovanie MsZ dňa 13.9.2016, premenovaná na názov: „Podporovať aktivity
zdravého životného štýlu“ a možnosť na vytvorenie pozície koordinátora zrušená. Celá agenda
trvalo udržateľného rozvoja mesta zahrnutá v Pláne zdravia a projekte Zdravé mesto by bola takto
zúžená na podporu zdravého životného štýlu, a pozícia ktorú požadovala pracovná skupina pre
tvorbu PHSR vypustená. Vyhodnotenie PHSR predložené počas prázdnin sa v komisii nepodarilo
prerokovať. Na vysvetlenie navrhovanej zmeny aktivity zaznelo najmä to, že nie sú predpoklady na
zabezpečenie financovania tejto pozície.
Predseda komisie odporúčal pozíciu koordinátora projektu Zdravé mesto zlúčiť s aktivitou na
vytvorenie pozície pre envirovýchovu a tiež v súvislosti s aktuálne významným zavedením a
koordináciou opatrení samosprávy na adaptáciu voči klimatickým zmenám.
Predseda komisie informoval, že na rokovaní MsZ dňa 13.9.2016 podal návrh, aby ustanovenia vo
veci aktivity 6.3.1.1. zostali v pôvodnom znení, a tak aj možnosť na obnovenie pozície koordinátora
zostala v Akčnom pláne PHSR na roky 2015-2018 zachovaná. Návrh MsZ schválilo.
Predseda navrhol venovať sa tejto problematike na decembrovom rokovaní komisie.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o vyhodnotení plnenie PHSR - priorite 6.3.
Podpora zdravia.
Prijaté uznesenie č. 30/16 - hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0).
K bodu 5)
a) Ing. Mária Filipová informovala o záštite slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zároveň
pozvala členov komisie na zahájenie Akadémie európskeho seniora, ktoré sa uskutoční dňa
7.10.2016 o 14:00 v Robotníckom dome. Tento ročník je venovaný nielen tradičným témam, ale sú
zaradené aj európske témy ako je migračná politika, kreatívny priemysel a pod. Akadémia bude
prebiehať od 7. októbra do 8. novembra 2016.
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b) Ing. Mária Filipová informovala o priebehu transformácie komunitných centier na iné formy,
ktorý sa v súčasnej dobe už kreuje. Predpokladá sa, že materiál do MsZ o transformácii bude po
diskusii v komisiách MsZ a vo výboroch mestských častí, predložený v 1.polroku 2017.
c) Ing. Mária Filipová informovala o príprave programového rozpočtu mesta na rok 2017.
Konštatovala, že zatiaľ prebehla 1.fáza, pričom požiadavky z hľadiska Odboru sociálnych vecí boli
uspokojené. Mierne navýšenie bolo spôsobené legislatívnymi zmenami.
Predseda komisie pripomenul požiadavku komisie na navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte
na poskytovanie dotácií Komisiou MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
v oblasti jej činnosti. Komisia sa bude týmot návrhom zaoberať po zosumarizovaní žiadostí
o dotácie, ktoré majú byť odovzdané na MsÚ do konca októbra.
d) Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., prítomných informovala, že sa zúčastnila odbornej
vedeckej konferencie v Českých Budějoviciach, ktoré je tiež Mestom rodiny a jedna z aktivít bola
návšteva radnice, kde dostala propagačný materiál. Konštatovala, že nášmu mestu chýba takýto
propagačný materiál.
Ing. Mária Filipová poďakovala za podnet, avšak podotkla, že na propagáciu odbor nemá vyčlenené
prostriedky. Finančné prostriedky na propagačné materiály boli použité z iných zdrojov (projekty a
pod.). Vedúca odboru odporučila členom poslancom dať pripomienku pri schvaľovaní rozpočtu na
vytvorenie položky na propagáciu.
Členovia komisie odporučili vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky pre sociálnu oblasť na
propagáciu sociálnych služieb.
Prijaté uznesenie č. 31/16 - hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0).
e) Predseda komisie informoval o rokovaní MsZ. Jedným z bodov rokovania MsZ dňa 28.6.2016
bol na podnet tejto komisie predložený návrh o hazardných hrách v našom meste. Predseda prečítal
prijaté uznesenia. Ďalej informoval o pripravovanej novele zákona.
Mgr. Art. Viera Dubačová doplnila, že návrh zákona je zameraný na zvýšenie kompetencií
samospráv ohľadom hazardu.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., apelovala na kladenie dôrazu na výchovu a vzdelávanie
detí a mladých ľudí v tejto oblasti.
Dňa 13.9.2016 prebehlo rokovanie MsZ, kde jedným z bodov bol návrh VZN o poskytovaní
dotácií, ktorý sa týka aj našej komisie. Bolo schválené nové znenie VZN o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta, ktoré sa týkalo dvoch bodov, a to zníženie povinnosti deklarovanie
spolufinancovania z 20% rozpočtu projektu na 10%, vytvorenia možnosti predkladania žiadostí
elektronickou formou a vypustenia príloh – formuláre nebudú súčasťou VZN, budú však zverejnené
na internetovej stránke mesta.
Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí navrhla vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude
pripravovať zmenu VZN o dotáciách hlavne vo vzťahu financovania výborov v mestských
častiach. Potrebné je však venovať sa pri príprave nového VZN aj problematike poskytovania
dotácií
Na záver sa predseda komisie poďakoval za účasť a spoluprácu.
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 4.10.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 29/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých v 1.polroku 2016.

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 4.10.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 30/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
berie na vedomie
informáciu o plnení PHSR - priorita 6.3. Podpora zdravia.

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 4.10.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 31/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
odporúča
vedeniu mesta vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky pre sociálnu oblasť na propagáciu
sociálnych služieb.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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