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 13.3.2018 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., p. Pavol Strhák,
MUDr. Peter Hudec, Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., Ing. Pavel Bartošík, Doc. RNDr.
Katarína Čižmárová, CSc.
Neprítomní členovia komisie: PhDr. Ľubica Laššáková, p. Jaroslav Kuracina, Bc. Radovan Jonáš,
Mgr. Art. Viera Dubačová. Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Prizvaní: Mgr. Jakub Gajdošík, Ing. Mária Filipová, Mgr. Beáta Styková, Mgr. Diana Javorčíková,
Ivan Petrovič.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie, predložil program a vyzval na doplnenie programu.
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za starostlivosť poskytovanú v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (predkladá Ing. Mária Filipová)
3. Akčný plán Komunitného plánu sociálnych služieb – hodnotenie za rok 2017 (predkladá Ing.
Mária Filipová)
4. Komunitné centrá a komunitný rozvoj – transformácia KC - informácia (predkladá Ing. Mária
Filipová)
5. Rôzne
Členovia komisie schválili program.
Prijaté uznesenie č. 17/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2 )
Ing. Mária Filipová predložila návrh VZN o úhradách za starostlivosť poskytovanú v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Mestské detské jasle s kapacitou 70 miest v
doterajšom systéme neboli zaradené. Boli vytvorené aj 4 miesta pre výnimočné situácie (v prípade,
že je v rodine postihnuté dieťa a pod.) Novelou zákona o sociálnych službách boli detské jasle
zaradené do systému sociálnych služieb. Z toho dôvodu v súčasnej dobe prebieha registrácia na
BBSK, ktorá by mala byť ukončená do 30.júna 2018. Z novely zákona o sociálnych službách
vyplynula potreba vytvoriť predmetné VZN.
Členovia komisie zobrali na vedomie návrh VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za
starostlivosť poskytovanú v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a odporučili
zverejniť tento návrh na mieste obvyklom.
Prijaté uznesenie č. 18/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 3)
Predseda uviedol bod.
Ing. Mária Filipová predložila hodnotiacu správu Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych
služieb – Akčného plánu na rok 2017. Hodnotiaca správa bola zameraná na vyhodnotenie akčného
plánu na rok 2017 pre jednotlivé cieľové skupiny. Informovala o tvorbe zákona o sociálnych
službách a jeho problematickom uplatňovaní v praxi.
Bod bude zaradený aj do nasledujúceho rokovania komisie dňa 3.4.2018. Členovia komisie doručia
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dovtedy prípadné pripomienky k materiálu.
Komisie vzala na vedomie návrh na vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Akčného plánu na rok 2017 a informáciu o opatreniach na zosúladenie Komunitného plánu
sociálnych služieb s platnou legislatívou.
Prijaté uznesenie č. 19/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 4)
Predseda komisie otvoril bod Komunitné centrá a komunitný rozvoj a transformácia komunitných
centier. Uviedol, že návrh na transformáciu komunitných centier prešiel druhý krát
pripomienkovaním, pričom nedošlo k zhode zúčastnených strán, z toho dôvodu tento materiál
nebude predložený na rokovanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Na základe stretnutia
primátora so zástupcami mimovládnych organizácií, primátor určil ako gestora za Mesto Banská
Bystrica prednostu Mestského úradu JUDr. Martina Adamca. Bola vytvorená pracovná skupina,
ktorá sa stretla 9.2.2018, zo stretnutia bol vyhotovený zápis. Záver stretnutia bol taký, že pokiaľ
nedôjde k dohode, komunitné centrá budú do konca roka fungovať tak ako doteraz.
Ing. Mária Filipova sa vyjadrila, že komunitný rozvoj je predovšetkým aktivita občanov, ktorí žijú v
tej lokalite a úlohou Mesta je vytvoriť priestor a vhodné podmienky na ich aktivity. Tento priestor
Mesto poskytlo. Dôvodom prečo nedošlo k dohode je neakceptovaná požiadavka zo strany MVO
platiť mzdy pracovníkom – koordinátorom aktivít KC. Aj napriek tomu, že Mesto zabezpečilo
kvalifikovaného facilitátora na stretnutia zainteresovaných strán avšak ani za jeho účasti nedošlo k
dohode. Ďalej uviedla, že do 30.6.2018 bude pripravený materiál do Mestského zastupiteľstva, aby
gestorom komunitných aktivít a agendy s touto činnosťou spojenou, boli výbory mestských častí.
Dodala, že komunitné centrá nie sú služby.
Predseda pripomenul, že je platné uznesenie MsZ pripraviť návrh do 31.3.2018
Ing. Mária Filipová reagovala, že predloží návrh na odklad termínu predloženia materiálu do
30.6.2018.
Mgr. Diana Javorčíková aktivistka a zástupkyňa Komunitného centra Fončorda uviedla, že v Meste
Banská Bystrica sú v súčasnosti 4 koordinátorky so skrátenými pracovnými úväzkami, ale
vykonávajú svoju činnosť aj mimo dohodnutého pracovného času. Vysvetlila a zdôvodnila
požiadavky MVO.
Ing. Mária Filipová pripomenula zásadu rovného prístupu a rovnakých príležitostí pre všetky MVO.
K bodu 5) Rôzne
Predseda komisia stručne informoval o stretnutí so zástupcom prednostu MsÚ JUDr. Jurajom
Džmurom vo veci zváženia niektorých možností Mesta na reguláciu hazardných hier.
Predseda komisie uzavrel rokovanie a poďakoval sa prítomným za účasť a spoluprácu. Poprial
všetkým príjemné Veľkonočné sviatky.

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 13.3.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 17/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 13.3.2018.

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 13.3.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 18/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I. b e r i e n a v e d o m i e

návrh VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za starostlivosť poskytovanú v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

II. o d p o r ú č a
zverejniť návrh VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za starostlivosť poskytovanú v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
na mieste obvyklom.

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 13.3.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 19/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I. b e r i e n a v e d o m i e

návrh na vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb - Akčného plánu na rok 2017

II. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o opatreniach na zosúladenie Komunitného plánu sociálnych služieb s platnou
legislatívou

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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