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 03.04.2018 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., MUDr. Peter Hudec,
Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Ing. Pavel
Bartošík, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Neprítomní členovia komisie: PhDr. Ľubica Laššáková, p. Jaroslav Kuracina, Bc. Radovan Jonáš,
Mgr. Art. Viera Dubačová, Pavol Strhák
Prizvaní: Ing. Martin Turčan, Ing. Mária Filipová, Mgr. Beáta Styková.
Sekretár komisie: Mgr. Vladimír Frémal.
K bodu 1)
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie, predložil program a vyzval na doplnenie programu.
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. VZN o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 3
rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica-predkladá Ing.
Mária Filipová
3. Správa o plnení KPSS za obdobie roku 2017 - predkladá Ing. Mária Filipová
4. Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - aktuálne informácie, stav zariadení predkladá Mgr. Beáta Styková
5. Materiály predkladané na rokovanie MsZ 24.04.2018 - predkladá Ing. Mária Filipová
6. Rôzne
Členovia komisie schválili program.
Prijaté uznesenie č. 20/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2 )
Ing. Mária Filipová informovala členov komisie o aktuálnom stave vo veci návrhu VZN Mesta
Banská Bystrica o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 3
rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Pripravované VZN
dramaticky nemení situáciu, reaguje na legislatívnu zmenu. Jasle sa dostávajú do systému
sociálnych služieb a Mesto Banská Bystrica musí ísť v tomto režime, čiže aj úhrady musia byť
určené VZN. Služba musí byť registrovaná na VÚC BB. Úhrady sa nezmenia, len budú
štrukturované v takej podobe, ako si to vyžaduje zákon. V súčasnosti zákon káže činnosti
rozdeľovať na odborné, obslužné a vecné plnenie. Zákon neumožňuje vyberať poplatky za
starostlivosť dieťaťa, počas jeho neprítomnosti. Nastávajú situácie – chorobnosť detí, pričom
niekedy sa stane, že deti chýbajú 2 týždne, ale niekedy aj 1-2 mesiac (podľa toho aké má možnosti
rodina zabezpečiť starostlivosť o nemocné dieťa). Je zrejmé, že takéto situácie znamenajú výpadky
v príjmoch. Preto bolo navrhnuté ustanovenie, že v prípade neprítomnosti dieťaťa, ktoré trvá dlhšie,
ako 5 pracovných dní, prijímateľ uhrádza poplatok vo výške 80% z celkovej úhrady, ktoré aj tak
dostane od štátu. Náklady spojené so starostlivosťou musia byť hradené. Jedná sa o poplatok za
„udržanie miesta“ pre dieťa. Na druhej strane nám zákon umožňuje, že ak dieťa dlhodobo chýba, je
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možné miesto obsadiť ďalším dieťaťom, avšak k tomuto kroku chceme predísť. Príjmy Mestu určite
klesnú, ale nebude to také dramatické. VZN bolo zverejnené 21.03.2018, a lehota na
pripomienkovanie bola do 02.04.2018. Do tejto doby neprišli žiadne pripomienky. Dňa 11.04.2018
je dohodnuté zasadnutie rodičovského združenie, stretnutie s rodičmi, kde budú o týchto zmenách
rodičia podrobne oboznámení, avšak uvedené zmeny nebudú mať negatívny dopad na výdavky
rodičov detí. Zmeny by sa zásadne nemali dotknúť ani Mesta.
Členovia komisie boli vopred informovaní a oboznámení o návrhu VZN, pričom neboli z ich strany
žiadne pripomienky.
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 v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. V stanovenej lehote neboli voči návrhu VZN
vznesené žiadne pripomienky. Komisia berie návrh na vedomie, konštatuje, že v zákonnej lehote
neboli voči návrhu podané žiadne pripomienky a odporúča návrh VZN prerokovať v Mestskej rade
a v MsZ.
Prijaté uznesenie č. 21/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 3)
Predseda otvoril bod.
Ing. Mária Filipová predložila správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie
roku 2017. Materiál – Správa o plnení KPSS za rok 2017 bol zaslaný vopred členom komisie a boli
s ním oboznámení. Väčšina naplánovaných aktivít bola splnených. Čiastočne splnené aktivity boli
také, ktoré sa viazali na eurofondy. Členovia komisie boli informovaní o rokovaní so správnou
radou Spolu sme Bystrica n.o. v súvislosti s vytvorením segmentu v rámci n. o., ktorý by sa týkal
sociálnej oblasti (sociálne štipendiá, a pod.). Pokračovať sa bude v transformácii, v súvislosti so
zriadením špecializovaného zariadenia, ktoré si bude vyžadovať zvýšenie personálnych normatív.
Aktivity v rámci Komunitného plánu, vzhľadom na podmienky boli hodnotené ako splnené, resp. sú
aktuálne rozpracované. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť Komunitnému plánu, ktorý by mal
mať svojho koordinátora.
Správa sa dotkla aj nedostatočného ohodnotenia sociálnych služieb zo strany mesta. Do budúcna je
potrebné venovať väčšiu pozornosť sociálnym službám (rozpočet mesta – jeho navýšenie pre SS), v
súvislosti s plnením potrieb pre občanov mesta.
Na aprílové rokovanie MsZ bude predložená Správa o plnení KPSS a vyhodnotenie plnenia
Akčného plánu za rok 2017 a Akčný plán na rok 2018 pôjde na júnové rokovanie MsZ.
Členovia komisie zobrali na vedomie Správu o plnení KPSS za obdobie roku 2017.
Prijaté uznesenie č. 22/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 4)
Predseda komisie otvoril bod Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – aktuálne
informácie, stav zariadení.
Mgr. Beáta Styková informovala členov komisie, ktorí boli taktiež vopred oboznámení s
predloženým materiálom, týkajúcim sa uvedeného bodu. Momentálne Mesto disponuje
zariadeniami s pobytovou a ambulantnou formou s kapacitou 213 miest. Aktuálne je stav čakateľov,
ktorí chcú byť umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), nasledovný: na Krivánskej ulici
131 žiadateľov, v ZpS Jeseň 177 žiadateľov, ZoS (krátkodobý pobyt – 3 mesiace) 35 žiadateľov. Z
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toho vyplýva, že sa jedná o akútny nedostatok kapacít. Mesto poskytuje aj ambulantnú formu
pomoci pre občanov, aj denný a týždenný stacionár – aj pri týchto formách dopyt prevyšuje ponuku.
Nastávajú situácie, kedy sa začínajú robiť poradovníky už pre aj pre terénnu opatrovateľskú službu
v domácnosti klienta. Jedna z hlavných príčin tejto situácie je, že chýbajú opatrovateľky. Minulý
rok boli pre účely zariadení sociálnych služieb (údržba) vyčlenené finančné prostriedky len vo
výške 66 000€. Tento rok je to o niečo viac (v schválenom rozpočte), ale taktiež to nie je dostatok
financií, ktoré by zabezpečili v dostatočnej miere potrebný rozvoj ZSS. Do konca apríla 2018 sa
spracúva podrobná správa za všetky ZSS, aj za oddelenia, ktorá bude dostupná na internetovej
stránke mesta. Je možné venovať sa jej na ďalšej komisii.
Ing. Mária Filipová zdôraznila potrebu Komunitného plánu, ktorý by mal byť politikou mesta, ktoré
je zodpovedné za starostlivosť starých ľudí. Je potrebné rozvíjať kapacity zariadení. V tejto
súvislosti sú pripravované projekty na rozvoj kapacít v ZSS.
Predseda komisie pripomenul aj dôležitosť plnenia PHSR Mesta Banská Bystrica, v ktorom je o. i.
uvedená aktivita: podporiť zriadenie chýbajúcich zariadení a služieb zameraných na komplexnú
starostlivosť pre chronicky chorých, podporiť prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o stave sociálnych službách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
Prijaté uznesenie č. 23/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 5)
Predseda otvoril ďalší bod – Materiály predkladané na rokovanie MsZ 24.04.2018 a požiadal
členov komisie o zhrnutie materiálov, ktoré budú predkladané ma rokovanie MsZ.
Ing. Filipová uviedla, že na MsZ pôjde návrh dnes prerokovávaného VZN, Komunitný plán
sociálnych služieb – správa (vyhodnotenie) za rok 2007, transformácia komunitných centier a
komunitný rozvoj s uvedením doterajšieho postupu a aktuálneho stavu. Návrh na transformáciu
komunitných centier bude následne predložený na zasadnutie MsZ v júni alebo v septembri 2018.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o materiáloch predkladaných na rokovanie MsZ
dňa 24.04.2018.
Prijaté uznesenie č. 24/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 6)
Predseda komisie otvoril bod „Rôzne“. Komisia sa zhodla, že bolo v zásade prejednané všetko
aktuálne. Predseda komisie uviedol, o možnosti predloženia (už na aprílovom MsZ) návrhu na
uznesenie, ktoré sa týka regulácie hazardu. Diskutovalo sa o možnostiach regulácie hazardu zo
strany Mesta Banská Bystrica.
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu.
Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie
Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 03.04.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 20/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 03.04.2018.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 03.04.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 21/18
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 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská
Bystrica.
II. k o n š t a t u j e,
že k návrhu VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za starostlivosť poskytovanú v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská
Bystrica neboli podané žiadne pripomienky

II. o d p o r ú č a
návrh VZN Mesta Banská Bystrica o úhradách za starostlivosť poskytovanú v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská
Bystrica prerokovať na zasadnutí Mestskej rady a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 03.04.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 22/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

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

Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica (KP SS) za rok 2017
a vyhodnotenie plnenia Akčného plánu (KP SS) za rok 2017

II. o d p o r ú č a
predložiť na aprílové rokovanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva bude predložiť Správu o
plnení KP SS a vyhodnotenie plnenia Akčného plánu KP SS za rok 2017

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 03.04.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 23/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o aktuálnom stave sociálnych služieb a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 03.04.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 24/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

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

informáciu o materiáloch predkladaných na rokovanie MsZ dňa 24.04.2018.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie

8

