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 15.05.2018 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Bc. Radovan
Jonáš, p. Pavol Strhák, MUDr. Peter Hudec, Ing. Pavel Bartošík
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Art. Viera Dubačová, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
p. Jaroslav Kuracina, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH.
Prizvaní: Ing. Mária Filipová, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ, Mgr. Beáta Styková, vedúca
Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti, PhDr. Karol Langstein, vedúci Oddelenia sociálnej
a krízovej intervencie, Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta.
Sekretár komisie: Mgr. Vladimír Frémal.
K bodu 1)
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie. V úvode ospravedlnil neprítomnosť JUDr. Juraja
Džmuru, zástupcu prednostu MsÚ, ktorý mal predložiť informácie k bodu Problematika hazardu
a hazardných hier na území mesta. Tento bod navrhol predseda presunúť na júnové zasadnutie
komisie, následne predložil návrh na úpravu programu a vyzval členov komisie na doplnenie
programu.
Návrh programu zasadnutia:
1.Otvorenie
2.Informácia o zmene zmluvy o poskytnutie dotácie pre o. z. Antira – predkladá PhDr. Karol
Langstein
3.Komunitný plán sociálnych služieb – zosúladenie s novelou zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v aktuálnom znení – predkladá Ing. Mária Filipová
4.Rôzne
Členovia komisie schválili program.
Prijaté uznesenie č. 25/18 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 2 )
PhDr. Karol Langstein informoval členov komisie o žiadosti o. z. Antira o prehodnotenie Zmluvy
č. 601/2018/OSV-SKI o poskytnutí dotácie, na základe ktorej komisia poskytla na činnosť
uvedenému o. z. dotáciu vo výške 3 000,- €. V zmluve bolo špecifikované, že 1 700.- € pôjde na
aktivity, ktoré bude o. z. zabezpečovať, a suma 1 300.- € bude určená na vecné komodity (športové
potreby). Vzhľadom na to, že boli v zásade „tvrdo“ nastavené parametre súvisiace s poskytnutím
dotácie, PhDr. K. Langstein uviedol, že podľa jeho terajších informácií nastalo zlepšenie školských
výsledkov detí v komunite (za mesiac apríl sa zlepšili 5 žiaci). Nastavené to bolo tak, že jednotlivé
deti, ktoré navštevujú KC Kompas budú naďalej priebežne hodnotené - ako sa zlepšujú v škole. Pri
tomto počte pozitívnych zlepšení by však bolo vhodné použiť finančné prostriedky aj pre ďalšie
deti, preto sa navrhuje suma 1 700.- € rozdeliť na dve časti, a to nasledovne: sumu 500.- € - ako
motivačná, špecificky určená (kino, plaváreň, resp. iné akcie zdarma pre deti, ktoré dosiahnu
zlepšenie). Potrebné je udržať komunitu, ktorá sa rozširuje, t. j. toho času je záujem o aktivity zo
strany detí, preto zvyšná suma 1 200.- € bude určená na voľnočasové aktivity skupinového
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charakteru typu výlety do okolia, spoznávanie mesta Banská Bystrica, pre deti v lokalite Internátna
12, Banská Bystrica.
Členovia komisie boli informovaní a oboznámení s návrhom dodatku k Zmluve č. 601/2018-OSVSKI o poskytnutí dotácie, pričom neboli z ich strany vznesené žiadne pripomienky.
Členovia komisie zobrali na vedomie návrh dodatku k Zmluve č. 601/2018-OSV-SKI o poskytnutí
dotácie a odporučili primátorovi mesta uzavrieť dodatok k zmluve.
Prijaté uznesenie č. 26/18 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 3)
Predseda otvoril bod.
Ing. Mária Filipová na úvod informovala členov komisie, že do júnového MsZ bude predložený
materiál – Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) a Akčný plán KPSS na rok 2018, ktorý bude
reflektovať na novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v jeho aktuálnom znení.
Prebiehali stretnutia pracovných skupín, s cieľom zistenia rozdielov v aktuálnom KPSS a procesom
jeho zosúladenia. Ing. M. Filipová členom komisie prezentovala aktuálne zmeny v novele zákona,
konkrétne v § 83, ktorý sa týka KPSS. Jedná sa najmä o analýzu poskytovania sociálnych služieb,
určenie cieľov, časový plán (vo všeobecnosti). Čo sa týka KPSS Mesta Banská Bystrica je
spracovaný v členení na: krízovú intervenciu a dlhodobú starostlivosť (strategická časť, s ktorou
boli členovia komisie oboznámení na predchádzajúcich zasadnutiach). Pri jednotlivých
poskytovateľoch sociálnych služieb je uvedené, či ide o verejného alebo neverejného poskytovateľa
sociálnych služieb, druh, formu sociálnej služby a kapacitu. Ing. M. Filipová konštatovala, že KPSS
mesta Banská Bystrica je v súlade s § 83 ods. 5 písm. a) uvedeného zákona.
V zmysle znenia § 83 ods. 5 písm. b) zákona o sociálnych službách Mesto Banská Bystrica má
urobiť analýzu prijímateľov a ďalších obyvateľov mesta – potencionálnych poberateľov služby.
Toho času je táto analýza vypracovaná všeobecne. Potrebné je urobiť uvedenú analýzu v súlade
s novelou zákona. Termín realizácie analýzy bude spojený s návrhom Akčného plánu mesta pre rok
2018, ktorý bude predložený na júnové zasadnutie MsZ.
Podľa § 83 ods. 5 písm. d) zákona o sociálnych službách je potrebné rozdeliť cieľové skupiny podľa
potrieb sociálnej služby (kvantifikovať podľa druhu a cieľovej skupiny), na čom sa už v súčasnej
dobe pracuje. Zákon o sociálnych službách ukladá, že Mesto má vydávať potvrdenia pre
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o tom, že to čo tieto subjekty robia je v súlade so
zákonom. Novela zákona povýšila KP SS kvalitatívne na vyššiu úroveň – KPSS je nástroj, v ktorom
Mesto rozhoduje, čo na jeho území bude, ale zároveň Mesto za to aj zodpovedá. Keď budú vznikať
nové subjekty, musia sa prísť poradiť na Mesto, ktoré je zodpovedné za sieť sociálnych služieb
s cieľom komplexného vykrytia minimálnej siete sociálnych služieb. Potvrdenie zo strany mesta
bude súvisieť s financovaním zo strany štátu.
Súlad sa bude posudzovať podľa vopred určených a zverejnených kritérií (metodika hodnotenia),
ktoré bude Ing. M. Filipová prezentovať samostatne na zasadnutí komisie. Zdôraznila, že
Komunitný plán je hlavný nástroj na rozvoj sociálnych služieb a na ich financovanie.
V meste Banská Bystrica máme v rámci tvorby KPSS pracovné skupiny zamerané na cieľové
skupiny: seniorov, zdravotne postihnutých občanov, krízová intervencia, rodina s deťmi a mládež,
osoby aktívne v komunitách. Poslednú skupinu (osoby aktívne v komunitách) nám zákon
nevymedzuje. Vzhľadom na skutočnosť, že úloh je veľa a financií málo, pracovné skupiny budú
zúžené, budú 4. Nebudú poskytované služby nad rámec zákona, hlavne tie, ktoré má v pôsobnosti
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a v kompetencii BBSK. Potreby obyvateľov mesta, budú zosnímané, pričom bude prebiehať
komunikácia s BBSK, kde budú dané informácie o potrebných službách pre obyvateľov mesta
v pôsobnosti (gescii) BBSK.
MUDr. P. Hudec položil otázku, týkajúcu sa priebehu kontroly kvality poskytovateľov sociálnych
služieb. Ing. M. Filipová odpovedala, že kvalita je zákonom definovaná do 4 oblastí. Štandardy
kvality sociálnych služieb máme vymedzené. Systém kvality bude spracovaný.
Ing. J. Šabo, hlavný kontrolór mesta, do budúcnosti navrhol spoluprácu, možnosť koordinácie
pracovníkov s OSV a útvaru HK, cieľom prelínania špecifík odbornosti s finančnou kontrolou
(v zmysle efektívneho riadenia a hospodárenia).
PhDr. K. Langstein doplnil, že v rámci komunitného plánovania fungujú aj MVO, ktoré sú aktívne
v oblasti sociálnych služieb aj v krízovej intervencii, ale istým spôsobom neinformujú, čo všetko
robia pre našich obyvateľov, mimo výročných správ. Podľa PhDr. K. Langsteina je potrebné ísť
hlbšie, t. j. akým prínosom je konkrétne organizácia (s ohľadom na financovanie od viacerých
subjektov) - prínos pre občanov, potreby a ciele mesta – ako filozofia KPSS.
Členovia komisie zobrali na vedomie informácie/prezentáciu Ing. M. Filipovej o zosúladení
Komunitného plánu sociálnych služieb s Novelou zákona o sociálnych službách.
Prijaté uznesenie č. 27/18 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (6/0/0).
K bodu 4)
Predseda komisie otvoril bod „Rôzne“, na úvod informoval členov komisie o skutočnosti, že PhDr.
Ľ. Laššáková už nie je poslankyňou MsZ, ani členkou komisie, nakoľko pôsobí v štátnej exekutíve,
t.j., že komisia má o 1 člena menej. Aktuálne je potrebných 6 členov, aby bola komisia
uznášaniaschopná. Ďalej predseda oznámil členom komisie, že MsZ schválilo odmeňovanie členov
– neposlancov vo výške 30 € za účasť na zasadnutí komisií.
Predseda oznámil členom termín najbližšej komisie – 05.06.2018 o 15.00 hod.
Doc. Ing. K. Čižmárová, CSc., informovala členov komisie, že Mesto Banská Bystrica, resp.
Podnik medzitrhu práce, n.o., s projektom Mesto bez bariér, je vo finále súťaže Združenia miest
a obcí Slovenska (ZMOS) Oskar bez bariér. Dňa 23.05.2018 bude odovzdávanie cien v rámci
snemu ZMOS. Doc. Ing. K. Čižmárová, CSc., sa stala predsedníčkou Ústrednej rady Združenia
zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR (ZPOZ) a zúčastní sa snemu ZMOS.
Predseda komisia M. Lichý informoval o problematike/téme elektromagnetického smogu/žiarenia
v Banskej Bystrici, konkrétne o sťažnostiach obyvateľov sídliska Rudlová – Sásová, kde sú
umiestnené veľké vysielače na budovách obytných domov. Obyvatelia žiadajú Mesto o pomoc.
Prečítal otvorený list adresovaný primátorovi mesta od pani Ing. Jany Gregáňovej ohľadom
možnosti regulovania vysielačov zo strany mesta, resp. o návrhu umiestňovať vysielače vo
vzdialenosti minimálne 500 m od obytnej zóny. Pani Ing. J. Gregáňová upozorňuje na škodlivosť
elektromagnetického žiarenia a na zdravotné problémy občanov vyskytujúce sa v lokalite, kde sa
vysielače nachádzajú. Prebehlo stretnutie na zasadnutí Občianskej rady Rudlová-Sásová II. a aj
stretnutie s primátorom mesta. Podľa stanoviska Regionálneho hygienika, RÚVZ nemá
kompetencie v tejto oblasti. Kompetentný je Útvar vedúceho hygienika, Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja. Merania elektromagnetického žiarenia majú byť každé 3 roky –
mali by prebehnúť aj pri každej zmene. V dotknutej lokalite merania nepreukázali zvýšené hodnoty
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žiarenia. Existujú dostupné analýzy (technické aj právne) k tomu, čo by mohli robiť samosprávy
v súvislosti s reguláciou vplyvov elektromagnetického žiarenia na zdravie. V meste Prešov regulujú
osádzanie vysielačov zmenami a doplnkami územného plánu. Táto problematika by mala byť
prerokovaná na Komisii pre územný rozvoj, možná je regulácia umiestnenia vysielačov
prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu. Predseda ďalej informoval členov komisie
o návrhu obstarať analýzu vhodnosti umiestnenia vysielačov mimo obytnej zóny.
Pán P. Strhák informoval členov komisie o inom pohľade súvisiacom s problematikou
elektromagnetického žiarenia, s reflektovaním na potreby a nároky/požiadavky obyvateľov na
kvalitné služby operátorov (telefonické, internetové, služby TV...). Osadenie vysielača na bytovom
dome podlieha schváleniu obyvateľov. Nepodlieha stavebnému konaniu. Za to, že je na bytovom
dome osadený vysielač, operátor platí riadne nájomné. Podľa názoru P. Strháka z dlhodobého
hľadiska by sa mala zvyšovať hustota vysielačov v obytných zónach z nižším výkonom, vzhľadom
na potreby zlepšenie signálu mobilného internetu. Kompetentný orgán, ktorý je oprávnený riešiť
uvedenú problematiku, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Útvar vedúceho
hygienika rezortu, vydáva rozhodnutie o súhlase s návrhom účastníka konania (tel. operátora)
a schvaľuje prevádzkový poriadok, vykonávanie meraní intenzity signálu. Následne sa do procesu
zapájajú bytové spoločenstvá, pre ktoré je to finančne výhodné. Následne vstupuje do procesu
stavebný úrad, kde by sa mohlo v súvislosti s reguláciou vysielačov – mal by byť schválený
regulatív v rámci územného plánu (s cieľom obmedziť vysielače). V zásade Mesto nemá
v kompetencii vykonávať meranie intenzity žiarenia, ako žiada obyvateľka v otvorenom liste.
Mestský stavebný úrad, pokiaľ sa nejedná o stavbu má len odporúčacie vyjadrenie v rámci osadenia
vysielača na bytovom dome.
Predseda zdôraznil význam osvety v tejto problematike. Obyvatelia by sa mali informovať
podrobne o prínosoch a možných negatívach vysielača pred jeho osadením, pretože je zrejmé, že
elektromagnetické žiarenie pôsobí na ľudí žijúcich v okolí vysielačov negatívne. Odporučil sa
inšpirovať Mestom Prešov, ktoré pristúpilo k regulácii vysielačov vstúpením do územného plánu.
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 15.05.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 25/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 15.05.2018 s navrhnutými zmenami.

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 15.05.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 26/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

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

žiadosť o. z. Antira o prehodnotenie zmluvy č. 601/2018/OSV-SKI a informáciu o návrhu dodatku
k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 601/2018/OSV-SKI, zo dňa 22.03.2018
II. k o n š t a t u j e
že k návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 601/2018/OSV-SKI, zo dňa 22.03.2018,
neboli vznesené žiadne pripomienky

III. o d p o r ú č a
primátorovi mesta vyhovieť žiadosti žiadateľa a uzavrieť Dodatok č. 1 k predmetnej Zmluve
o poskytnutí dotácie č. 601/2018/OSV-SKI, v ktorom bude doplnený článok 1 ods. 2,
s nasledovným vecným prerozdelením sumy 1 700.- €: sumu 500.- € využiť tak, ako je uvedené
v pôvodnej zmluve a zvyšnú sumu 1 200.- € určiť na voľnočasové aktivity skupinového charakteru,
typu - výlety do okolia, spoznávanie mesta Banská Bystrica pre deti v lokalite Internátna 12,
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 15.05.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 27/18
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 Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Banská Bystrica a jeho zosúladení s
novelou zákona NR SR č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách v aktuálnom znení

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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