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 15.11.2016 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, PhDr. Ľubica Laššáková, Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH.,
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Neprítomní členovia komisie: p. Jaroslav Kuracina, p. Pavol Strhák.
Prizvaní: Mgr. Jakub Gajdošík, Ing. Mária Filipová, PhDr. Karol Langstein, Mgr. Beata Styková.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Na úvod predseda komisie privítal prítomných a konštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Vyzval prítomných na doplnenie programu.
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie.
2. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017.
3. Programový rozpočet mesta na rok 2017.
4. Rôzne.
5. Záver.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie.
Prijaté uznesenie č. 32/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
K bodu 2)
Ing. Mária Filipová informovala, že v priebehu roka boli stretnutia so subjektami, ktoré poskytujú
služby alebo sa angažujú nejakým spôsobom v sociálnej oblasti a prebehli konzultácie ohľadom
možností financovania a dotačnej schémy. Následne vedúca odboru sociálnych vecí predložila
členom komisie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017, ktoré boli doručené do 31.10.2016, v
zmysle VZN č.15/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica. Na OSV bolo
doručených celkovo 17 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorých RN je 88 255,00 €, z čoho na mzdy
je rozpočtované 17 044,00 € a nájmy priestorov 2 770,0 €, pričom požadovaná suma od mesta je vo
výške 27 936 €. Je predpoklad, že požadovaná výška nebude schválená v rozpočte. Po dôkladnom
zhodnotení predložených žiadostí OSV navrhuje, aby žiadosti pod p.č. 2., 3. a 7. boli vylúčené,
nakoľko nie sú v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb, 2 žiadosti (p.č. 13 a 15), ktoré
súvisia s pohybovými aktivitami, navrhuje postúpiť na oddelenie športu, žiadosť č. 14 navrhuje
podporiť prostredníctvom programu OSKI, žiadosti p.č. 1 a 5 podporiť formou mimoriadnej dávky
adresne priamo klientovi, ktorý požiada o poskytnutie mimoriadnej dávky, čo si vyžaduje otvoriť
VZN č.19/2013. (bližšie viď. Príloha) – Zoznam projektov – žiadosti o dotácie v zmysle platného
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
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Príloha č. 1: Zoznam projektov – žiadostí o dotácie v zmysle VZN č.15/2016
DOTÁCIE OSDS
KPSS

P.č. Subjekt

1 Daruj náde j o.z.

2 SANARE o.z.

Slovenské misijné

3 hnutie o.z.

4 SPOSA BB
5 NOŽIČKA o.z.
Materské centrum

6 Podlavice

cieľová skupina

ciele

ťažko zdrav.postihn.deti s DMO,
pohyb.ochorenia a vývojové
poruchy

Zlepšenie zdrav.stavu detí,
rehabilitácia a spevnenie,
uvoľnenie svalového napätia

aktivita

hipoterapia, canisterapia,
plávanie a masáže
dotácia na občasník SANARE
prenájom telocvične v
zdravotne postihnutí s
porpora duševného zdravia členov nemocnici a vstupenky
psychiatrickou dg
o.z.
plaváreň
záujmová činnosť a zmysluplné
využitie voľného času detí z
Dsv.Vincenta prispeje k
Chováme zajaca, slimáka
dievčatá z Domu sv. Vincenta (deti zodpovednosti, spolupráci a tvorbe afrického, zebričku austrálsku,
spoločných projektov
v Súkr.cenntre voľného času)
korytnačku, ryby, škrečka.
zlepšenie kvality života autizmom PC gramotnosť, troj riadenie,
postinutých jedincov a ich
účtovníctvo – aociálna-právna
rodiny s deťmi s autizmom
rodinných príslušníkov
pomoc
zlepšenie zdravotných a
terapeutické intevecie, terapia
mentálnych kompetencií detí s
hudbou, hipoterapia,
rodiny s deťmi s DMO
DMO
Flendenkrias, iné
vytváranie podmienok rozširovania
počtu MC a podporovanie
rodiny s deťmi a mládež
AJ, Zdravý zdravotný štýl,
dostupnosti existujúcich MC

Spoločnosť Parkinson
Slovensko regionálny
7 klub Banská Bystrica

osoby so ZP
Odborníci a pracovníci s deťmi so
Centrum včasnej
ZP, rodičia detí so ZP pred
8 inte rve ncie n.o.
nástupom do školy
žiadatelia výziev mesta, záujemci o
Asociácia le ktorov a
písanie projektov, koordinátori,
kariérnych poradcov,
lídri a pracovníci MVO, MC, KC na
9 Kre mnička 53 o.z.n.o. území mesta
skupiny ohrozené na trhu práce –
matky na MD, po skončení
VOKA – Vidiecka
MD,nezamestnaní rodičia, osamelí
organizácia pre
rodičia, rodičia so ZŤP,
10 komunitné aktivity o.z. znevýhodnení UoZ

Centrum

11 dobrovoľníctva o.z.
12 NOSMA o.z.
Materské centrum

13 Mamina, o.z.

Materské centrum

14 Mamina, o.z.

klubové aktivity, cvičenia,
besedy, spravodaj
3 stretnutia odborníkov, 1dňová konferencia, príspevky
do tlače

zmapovanie, zosúladenie a
spropagovanie aktivít št. a nešt.
organizácií na území mesta
naučiť cieľovú skupinu ako
písomne vypracovať perspektívny
projekt a zvýšenie šance na ich
Vzdelávacie semináre v 2
realizáciu
etapách

podpora aktivácie a motivácie –
samozamestnanie, vytvorenie CHD

celoročné, priebežné a
pravidelné aktivity pre MVO,
zvýšenie angažovanosti seniorov v seniorov a obyvateľov mesta
MVO v meste, ich klienti, nepriamo meste v rámci dlhodobého a
supervízne stretnutia Hlavičky
verejnosť a obyvaletia mesta
pravidelného dobrovoľníctva
(medzigen.program)
Medzinárodný týždeň nosenia
detí v BB 1.10.- 7.10.2017 Nám.
zvýšiť povedomie o zdravom
nosení detičiek širokej verejnosti SNP

ženy, ktoré nemajú finančné
prostriedky na obdobný kurz

umožniť ženám zo sociálne slabších
skupín, absolvovať prípravný kurz
zameraný na tehotenstvo, pôro a
rodičovstvo

pomoc pri zabezpečovaní aktivít a
hodu MC zamerovaného na
voľnočasové, pohybové, ale i
rodiny s deťmi s nízkoprahovým duševné a tvorivé aktivity
charakterom matky s deťmi na MD (organizačno-technické
a RD
zabezpečenie chodu MC)

15 Planet o.z.

vzdelávať širokú verejnosť v
oblasti prevencie civilizačných
ochorení, propagácia aktívneho
pohybu a zdravý životný štýl

16 CELIASTRED o.z.

- spolupráca so ZŠ J.Bakossa,
podporiť aktivity o.z. smerom ku
seniorom, spolupráca s BB pob.
Zväzu diabetikov Slovenska

Crazy WoMan Active

občania BB s dg celiakia

séria prednášok v rámci
športovej konferencie

OSDS celkom:

RN
celkom

Z toho
prenájom
priestorov

Z toho
mzdy

požad.sum
a od Mesta spolufin.

7080,00

1060,00

128,00

600,00
860,00

400,00

120,00

5760,00

5000,00

2080,00

960,00

100,00

540,00

60,00

750,00

110,00

4000,00

1760,00

5440,00

1360,00

4896,00

544,00

935,00

200,00

800,00

135,00

1350,00

300,00

1650,00

600,00

3990,00

900,00

720,00

2790,00

1200,00

6540,00

2600,00

1000,00

3940,00

2600,00

15225,00

7000,00

670,00

3360,00

11910,00

140,00

270,00

60,00

330,00

2600,00

0,00

0,00

1650,00

950,00

2900,00

0,00

0,00

2400,00

500,00

5800,00

1000,00

450,00

2500,00

1000,00

2915,00

300,00

150,00

2650,00

265,00

63685,00

1300,00

24570,00

15744,00

2410,00 19560,00 19464,00

DOTÁCIE OSKI

ANTIRA o.z. Mgr.Ivan

1 Bučko, Pod cintorínom 5

komunita Internátna 12, rodiny a
deti nájomného domu

podpora samostaznosti, zriadenie
občianskejporiadkovej hliadky,
rozšírenie podmienok pre
komunitnú prácu, rozšírenie siete
nízkoprahových DC pre rodiny s
deťmi v spolupráci s KC

zmysluplné trávenie voľného
času detí, komunikačné
centrum na riešenie problémov
rodín, jednotlivcov a celej
komunity

17 CELKOM:

88255,00 17044,00

Vysvetlivky:
bude podporené formou mimoriadnej dávky ( v 1. štvrťroku novela VZN)
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nie je v súlade s KPSS ( vylučovacie kritérium)
bude podporené prostredníctvom programov OSKI
postúpené na oddelenie športu – jedná sa o aktivity pohybové ( EMŠ)

360,00

8376,00

16194,00

2770,00 27936,00 35658,00

Po predložení návrhu členovia komisie diskutovali.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., podotkol, že postráda priebežnú odbornú kontrolu aktivít
(v predložených projektoch p.č. 1,5), ktoré majú istý zdravotný inpakt. Podľa jeho názoru je
potrebné domyslieť odborný lekársky dohľad a konzultácie, možno nejakou formou expertného
tímu.
Ing. Mária Filipová poďakovala za odborný názor a podnet, nakoľko požadované dotácie na
niektoré projekty majú charakter služby, ktorá by mala byť „registrovaná“ a robená pod odborným
dohľadom.
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. navrhol podporiť dotáciou OZ SANARE, aj keď nespĺňa základné
kritérium KPSS.
Mgr. Art. Viera Dubačová sa pripojila k tomuto návrhu.
Členovia komisie sa v diskusii zhodli na tom, že aj žiadosti p.č.2. 3 a 7 budú zaradené do
posudzovania.
Ing. Mária Filipová informovala, že aj nepodporené subjekty budú zaradené do vzdelávacieho
programu zameraných na tvorbu projektov a oprávnenosť výdavkov – hlavnou zásadou podpory
z dotácii je súlad s KPSS ( kde sú definované potreby mesta v sociálnej oblasti).
Členovia komisie odporučili primátorovi mesta pripraviť novelu VZN č. 19/2013 o poskytovaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica v
prvom polroku 2017.
Prijaté uznesenie č. 33/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
Členovia komisie odporučili presunúť žiadosť Materské centrum Mamina, o.z., a žiadosť
občianskeho združenia Crazy WoMan Active Planet o.z., na Komisiu MsZ školstvo a šport a
zobrali na vedomie predložený Zoznam projektov (príloha č. 1) – žiadosti o dotácie v zmysle
platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
Prijaté uznesenie č. 34/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
Členovia komisie odporučili primátorovi mesta vyčleniť v rámci rozpočtu mesta na rok 2017
finančné prostriedky na dotácie vo výške 20 000 € na spolufinancovanie projektov v sociálnej
oblasti doručených ku dňu 31.10.2016, v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Banská Bystrica.
Prijaté uznesenie č. 35/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
K bodu 3)
Ing. Mária Filipová informovala, že upravený rozpočet pre oddelenie sociálnej a krízovej
intervencie je 163 805 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu minulému roku o 1,32 % a pre
oddelenie dlhodobej starostlivosti je 1 355 860 €, čo je takisto zvýšenie oproti oproti schválenému
rozpočtu minulému roku o 3,54%.
Predseda komisie sa dotazoval, či bola do rozpočtu zapracované požiadavky na zariadenie Kotva.
PhDr. Karol Langstein informoval, že požiadavky boli zapracované.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2017.
Prijaté uznesenie č. 36/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
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K bodu 4)
PhDr. Ľubica Laššáková intervenovala za sociálne slabú rodinu s tromi deťmi z osady Podlavická
cesta, kde otec rodiny je invalidný dôchodca a matka pracuje v podniku Medzitrhu práce, žijú v
rodinnom dome, ktorý je v stave, že ohrozuje ich životy.
PhDr, Karol Langstein reagoval, že situácia tejto rodiny je oddeleniu známa a rodina je v riešení.
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 15.11.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 32/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 15.11.2016.

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 15.11.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 33/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ
odporúča
primátorovi mesta pripraviť novelu VZN č. 19/2013 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica v prvom polroku 2017.

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 15.11.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 34/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ
I. o d p o r ú č a
presunúť žiadosť Materské centrum Mamina, o.z., a žiadosť občianskeho združenia Crazy WoMan
Active Planet o.z., na Komisiu MsZ školstvo a šport
II. b e r i e n a v e d o m i e
predložený Zoznam projektov ( príloha č. 1 ) – žiadosti o dotácie v zmysle platného VZN o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie

7

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 15.11.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 35/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ
žiada
primátora mesta vyčleniť v rámci rozpočtu mesta na rok 2017 finančné prostriedky na dotácie vo
výške 20 000 € na spolufinancovanie projektov v sociálnej oblasti podľa žiadostí doručených ku
dňu 31.10.2016, v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

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 15.11.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 36/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
berie na vedomie
informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2017.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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