Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a rodinu pri MsZ v Žiari nad Hronom
miesto konania: malá zasadačka MsÚ Žiar nad Hronom
čas konania: 5.2.2015, 15.30hod.
predseda komisie: p. Soňa Lukyová
prítomní: podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení: p. Stela Šeševičková
Prizvaní, hostia: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ, Mgr. Miriam Mezeiová – referentka pre
administratívne koordinovanie projektu a Bc. Lívia Hricová – referentka pre sociálne služby a sociálnu
pomoc
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ ktoré sa bude konať 16.2.2015:
a/ VZN – o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového bývania pre týrané žena
Dúha. V rámci tohto materiálu sa predkladá MsZ Uznesenie o doplnení na LV bytov v majetku mesta,
ktoré budú slúžiť pre účely tohto zariadenia
b/ zmena označenia bytov na LV č. 3198 pre k.ú. Žiar nad Hronom
3. Správa o projekte Občianske hliadky
4. Diskusia
5. Záver
Bod č.1 Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla p. Soňa Lukyová, predsedkyňa komisie. Prítomných členov komisie
oboznámila s programom rokovania komisie. Konštatovala, že počet prítomných členov komisie je
4(štyri), komisia je uznášaniaschopná. Požiadala prítomných o prípadné doplnenie, resp. úpravu
predloženého programu.
O slovo sa neprihlásil nikto a všetci súhlasili s navrhnutým programom.
Bod č. 2
Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ ktoré sa bude konať 16.2.2015:
a/ VZN – o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy
Dúha. V rámci tohto materiálu sa predkladá MsZ Uznesenie o doplnení na LV bytov v majetku mesta,
ktoré budú slúžiť pre účely tohto zariadenia.
Návrh materiálu pripravila Bc. L. Hricová a Ing. M. Minárová. Návrh materiálu členom soc. komisie
predstavila Ing. Monika Minárová, VOSoO a zároveň aj predkladateľka materiálu do MsZ. Prítomní
boli oboznámení s procesom prípravy zámeru navrhovanej novej sociálnej služby – pomoc týraným
ženám – ako bezdetným tak matkám detí, príp. zvereným deťom. O zriadenie tejto soc. služby prejavili
záujem aj zástupkyne miestnej organizácie Únie žien Slovenska, v zastúpení p. E. Šoltésovej a p. J.
Gallovej. Zástupkyne tejto organizácie rokovali v r. 2014 aj priamo s p. primátorom a prejavili vôľu na
spolupráci pri zabezpečovaní služieb, ktoré tento typ soc. zariadenia môže svojim klientom
poskytovať. Zároveň ponúkli pomoc pri zariaďovaní zariadenia – konkrétne dodávky potrebného
zánovného vybavenia – práčka, chladnička, miikrovlnka, oblečenie ...
V diskusii k tomuto bodu nebol vznesený žiadny dotaz a bolo jednohlasne prezentované kladné
odporúčanie členov komisie na predloženie návrhu na najbližšie MsZ ostatným poslancom mesta ZH
k schváleniu ako zámeru mesta zrealizovať nový druh sociálnej služby tak aj príslušného VZN.
b/ zmena označenia bytov na LV č. 3198 pre k.ú. Žiar nad Hronom
V tomto podbode sa prejednávalo doplnenie popisu bytov, zapísaných na LV č. 31198 v k.ú. Žiar nad
Hronom a to bytu č. 3-G a bytu č. 4-B, ktoré budú slúžiť pre účely zariadenia núdzového bývania
Dúha, pre týrané ženy. Toto doplnenie popisu predmetných bytov je povinnou prílohou k žiadosti
o registráciu soc. služby na VÚC.

K tomuto bodu prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č 1/2015:
Komisia pre sociálne veci a rodinu odporúča predložený návrh materiálu VZN o poskytovaní
a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového bývania predložiť na nadchádzajúce MsZ
16.2.2015.
Hlasovanie za predložený materiál VZN o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia
núdzového bývania:
počet členov komisie 5
prítomní 4
ospravedlnení 1
za 4 hlasov (Ing. M. Žurav, Ing. D. Bosák, p. J. Tomčáni, p. S. Lukyová)
proti 0 hlasov
zdržal sa hlasovania 0 hlasov
Bod č. 3
Správa o projekte Občianske hliadky
Návrh materiálu pripravila Mgr. M. Mezeiová, administrátorka projektu a zamestnanci MsP –
členovia Občianskych hliadok, prezentáciu obrazového materiálu, ktorá bude súčasťou správy
odprezentuje na MsZ člen OH p. Valér Šarkozi. Návrh materiálu odprezentovala na soc. komisii Ing.
Monika Minárová, VOSoO a zároveň aj predkladateľka materiálu do MsZ. Prítomní boli oboznámení
s materiálom Správy – Východiskový a očakávaný stav komunity v osade Kortína a problémov ktoré
majú v kompetencii riešiť a napomáhať riešeniam v súčinnosti s MsP členovia obč. hliadok
samozrejme v súlade s Príručkou RO IA pre ZaSI, cieľová skupina projektu, kompetencie a výkon
práce členov OH, udržateľnosť projektu.
Uznesenie č 2/2015:
Komisia pre sociálne veci a rodinu odporúča Správu o projekte Občianske hliadky predložiť na
nadchádzajúce MsZ 16.2.2015.
Hlasovanie za predloženú správu o projekte Občianske hliadky:
počet členov komisie 5
prítomní 4
ospravedlnení 1
za 4 hlasov (Ing. M. Žurav, Ing. D. Bosák, p. J. Tomčáni, p. S. Lukyová)
proti 0 hlasov
zdržal sa hlasovania 0 hlasov
Bod č. 4
Diskusia
V tomto bode programu sa prihlásil p. J. Tomčáni, ktorí sa veľmi kladne vyjadril a podporil projekt
Občianske hliadky, ocenil prácu ako členov OH, tak riadiacich pracovníkov projektu a vyjadril nádej, že
sa v projekte bude pokračovať aj v budúcnosti – po ukončení tohto projektu buď cez nasledujúce
výzvy prostredníctvom finančnej podpory ESF alebo aj cez vlastné zdroje mesta ZH. Zároveň uviedol
skutočnosť, že mesto ZH je vnímané ako jedno z aktívnych miest v SR, ktoré v rámci ponúkaných
možností cudzích zdrojov tak aj vo vlastnej réžii vykonáva veľmi aktívne rôzne aktivity smerujúce
k zlepšeniu negatívnej situácii v osade Kortína ale aj k ostatným problémom rómskej menšiny, ktoré
čím ďalej tým viac zasahujú do života aj ostatných obyvateľov mesta. Tieto dopady je nutné vnímať
z komplexného pohľadu a ocenil, že mesto prejavuje vôľu a snahu sa zapájať aj do získavania
cudzích zdrojov a zároveň sa snaží realizovať a udržiavať už zabehnuté a osvedčené nástroje pomoci
– terénni sociálni pracovníci, občianske hliadky.
Ing. M. Minárová v tejto súvislosti oboznámila členov sociálnej komisie, že mesto ZH bolo
v tomto roku 2015 úspešné v žiadosti o NFP na projekt Komunitné centrum, kde budeme mať
možnosť zamestnať 5 zamestnancov pre KC so zameraním sa na voľnočasové aktivity najmä detí
a mládeže ale aj vzdelávacie praktické aktivity pre dospelých z rómskej komunity – v osade Kortína.
Schválenie tohto projektu nám umožní posilniť personálne zabezpečenie a tým budeme mať lepšie

možnosti riešenia problémov v komunite Rómov v osade, ale aj bezdomovcov a inak sociálne
vylúčených občanov mesta.
Bod č.5
Záver
Predsedkyňa komisie sa poďakovala pracovníkom MsÚ za vypracované materiály a vyjadrila vieru
v podporu všetkých poslancov MsZ návrhu VZN o poskytovaní a zabezpečení soc. služby –
zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a aj Správy o projekte Občianske hliadky.

