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 28.2.2017 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., PhDr. Ľubica
Laššáková, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., p. Pavol Strhák, MUDr. Peter Hudec, Mgr. Art. Viera
Dubačová, Ing. Pavel Bartošík.
Neprítomní členovia komisie: Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Doc. PhDr. Beáta Frčová,
PhD., MPH., p. Radovan Jonáš, Jaroslav Kuracina.
Prizvaní: Mgr. Jakub Gajdošík, Mgr. Beáta Styková, JUDr. Juraj Džmura.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie, privítal všetkých prítomných, konštatoval, že komisia
je uznášaniaschopná a predložil program rokovania:
1. Otvorenie.
2. VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky (návrh
predkladaný na zasadnutie MsZ dňa 21.3.2017).
3. Stručná informácia o možnosti regulácie hazardu po novele zákona o hazardných hrách
JUDr. Juraj Džmura.
4. Rôzne: Stručná informácia o stave rómskych osád Cementárenská a Podlavice.
Členovia komisie schválili predložený návrh programu.
Prijaté uznesenie č. 7/17 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2 )
Mgr. Jana Lovásová predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorázovej
dávky v hmotnej núdzi občanom Mesta Banská Bystrica a dôvodovú správu.
Mgr. Beáta Styková doplnila, že návrh bol prerokovaný s Ing. Beatou Farkašovou vo vzťahu
k rozpočtu mesta a JUDr. Helenou Koreňovou vo vzťahu k súladu s platnou legislatívou. Ďalej
informovala, že mimoriadna dávka už nie je súčasťou návrhu VZN. Bolo predbežné rokovanie so
žiadateľmi o dotáciu, ktorých požiadavky mali byť riešené cez mimoriadnu dávku, ktorá už nie je
súčasťou predmetného VZN.
Členovia komisie nemali k návrhu pripomienky.
Členovia komisie zobrali na vedomie dôvodovú správu Všeobecne záväzného nariadenia č.../2017,
o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi občanom Mesta Banská Bystrica a odporučili
návrh predložiť na rokovanie MsR a MsZ.
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Prijaté uznesenie č. 8/17 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 3)
JUDr. Juraj Džmura prítomným ozrejmil možnosti regulácie hazardu po novele zákona o
hazardných hrách. Jediná možnosť ako obmedziť je prísna regulácia hazardu. Prohibícia podľa neho
nie je cestou. Regulačné nástroje obce sú minimálne. Hazard je regulovaný štátom. Obec má
kontrolnú funkciu. Obec môže vykonávať kontrolnú činnosť voči jednotlivým prevádzkach, ktorú
vykonáva Oddelenie priestupkov MsÚ, pod vedením PhDr. Ivana Holíka. Kontroluje či prevádzka
nie je otvorená počas sviatkov, dodržiavanie otváracích hodín, či sa hazardu nezúčastňujú mladiství
a maloletí, dodržiavanie predpisov, herné plány a pod. Čo sa týka legislatívy, obec vydáva
povolenie iba na prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sa už v súčasnej dobe považujú viac
menej za prežitok, a ktorých je na území mesta celkom 10 až 11. Ostatné sú videolotérie, ktoré
reguluje priamo Ministerstvo financií SR. JUDr. Juraj Džmura osobne novelu zákona č.386/2016 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, považuje sa za jeden z najprísnejších zákonov,
ktorý reguluje podnikanie na území nášho štátu. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí že:
•

dňom 31.12.2017 končí prevádzkovanie v pohostinstvách, kaviarňach a reštauráciách,

•

hazardné hry sa budú koncentrovať výlučne do herní, ktoré budú zadefinované ako
samostatná technická miestnosť, kde musí byť minimálne 12 výherných zariadení, pričom
za jedno zapojenie zariadenia

musí prevádzkovateľ odviesť štátu 5.500 €, finančná

zábezpeka prevádzkovateľa 750 000 €,
•

herne musia byť umiestnené vo vybraných priestoroch, t.z., že od 1.1.2018 budú môcť byť
umiestnené iba v hoteloch, moteloch, penziónoch; budovách pre obchod a služby; budovách
pre kultúru a verejnú zábavu. V bytovom dome bude môcť byť umiestnená herňa
umiestnená iba so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, JUDr. Juraj Džmura predpokladá, že po týchto obmedzeniach by pokles hracích
automatov a hazardných hier na území mesta Banská Bystrica mohol byť až o 50 %,

•

zavádza sa princíp zodpovedného hrania, t.z., že štát zavedie legálny informačný systém
verejnej správy, kde budú zaevidované fyzické osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej
núdzi, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie a
fyzické osoby, ktoré sú závislé, pričom závislé osoby môže zaregistrovať aj blízka osoba,

•

zavádza sa inštitút stáleho dohľadu herne - riadny zamestnanec, ktorý kontroluje a je
zodpovedný za dodržiavanie legislatívy,

•

do herne nebudú mať povolený vstup neplnoleté osoby,

•

od 1.1.2018 sa budú monitorovať a následne po rozhodnutí súdu technicky blokovať
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nelegálne online hry.
JUDr. Juraj Džmura podotkol, že ZMOS zriadil 24 hodinovú linku, kde sa môžu podávať podnety
z porušovania legislatívy hazardu. Jednoznačne presadzuje názor, že je nevyhnutná regulácia
hazardu, avšak je zásadne proti prohibícii hazardu. Poukázal aj na skúsenosti okolitých štátov, kde
bola lokálne prijatá prohibícia, avšak táto nebola úspešná, preto sa vrátili k regulácii.
Predseda komisie doplnil, že novela zákona nezmiernila kvórum obyvateľov v petícii k zákazu
hazardu pre samosprávy okrem Bratislavy a Košíc. Zmenila však to, že prípadný zákaz sa
nevzťahuje na všetky druhy hier ako doteraz ale na umiestnenie herní. VZN môže mesto vydať, ak
sa obyvatelia petíciou sťažujú, že sa narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier,
petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Nižšie
kvórum nad 15 % môže byť len v Bratislave a Košiciach ak o hazarde nerozhodujú jednotlivé
mestské časti. Zákaz hier sa vzťahuje na budovy alebo kombinácie budov, v ktorých môžu byť
umiestnené herne na celom území obce. Predseda komisie pripomenul znenie uznesenia MsZ
č.497/2016-MsZ z 28.6.2016 k hazardným hrám na území mesta a otvoril diskusiu.
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., dodal, že predmetný zákon nerieši stávkovanie, čo predstavuje asi
1/5 diagnostikovaných pacientov na závislosti, ktoré ostalo nepovšimnuté, ale verí, že tlak
verejnosti si časom vyžiada, aj riešenie tohto problému.
Členovia komisie zobrali na vedomie predloženú informáciu o možnostiach hazardu po novele
zákona č.386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.
Prijaté uznesenie č. 9/17 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 4)
Mgr. Jakub Gajdošík informoval o tom, že v súčasnosti sa diskutuje o kritickej situácii rómskych
osád Cementárenská a Podlavice, avšak konštatoval, že v súčasnosti neexistuje vhodná lokalita na
výstavbu bytov nižšieho štandardu, či kontajnerových bytov. Zatiaľ je možné iba zlepšiť situáciu,
zlepšiť technický stav bytov, ktoré sú vo vlastníctve MBB, a.s.. Mesto oslovilo vlastníkov
pozemkov v kritických lokalitách avšak odozva bola minimálna. Väčšina vlastníkov na výzvy
nereagovala.
Predseda komisie upozornil na Program rozvoja bývania ako materiál každoročne schvaľovaný
MsZ, aby bolo možné v prípade zverejnenia výzvy čerpať prostriedky na výstavbu nájomných
bytov. V „Programe“ sú však určené pozemky vo vlastníctve Mesta, na ktorých je výstavba
nereálna aj vo vzťahu k nesúhlasu dotknutých obyvateľov. Je preto nutné nájsť vhodné lokality na
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výstavbu bývania aj mimo vlastníctva mesta, resp. usporiadať vlastníctvo pozemkov.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., sa opýtala ako je to s rozširovaním osady v Podlaviciach.
Ďalšie čierne stavby vznikajú na Podlavickej ceste pred Riečkou (Riečan voda).
Mgr. Jakub Gajdošík reagoval, že ľudí z tejto komunity nie je možné postihovať, keďže nevlastnia
žiadny majetok, čoho sú si aj vedomí. Je problematické ich nejakým spôsobom postihovať.
Mgr. Art. Viera Dubačová konštatovala, že je to vážny problém, ktorý trápi aj iné mestá a je
nevyhnutné sa tým zaoberať.
Mgr. Beáta Styková dodala, že títo obyvatelia odmietajú režimové bývanie.
Po diskusii sa prítomní členovia zhodli na tom, že ide o vážny problém, ktorý je nutné otvárať
a akútne riešiť. Problematikou sa bude komisia naďalej intenzívne zaoberať.
Predseda komisie uzavrel zasadnutie. Poďakoval sa prítomným za účasť a za 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 28.2.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 7/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 28.2.2017.

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 28.2.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 8/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
I. b e r i e n a

vedomie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2016 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi občanom Mesta Banská Bystrica
II. o d p o r ú č a
materiál predložiť na rokovanie MsR a 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 28.2.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 9/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
berie

na

vedomie

informáciu o možnostiach regulácie hazardných hier na území mesta Banská Bystrica po schválení
zákona NR SR č.386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie

7

