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: 14.06.2017, 15,00 hod.
predseda komisie: p. Soňa Lukyová
tajomníčka: Ing. M. Minárová
prítomní: podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení: p. J. Tomčáni - PN,
Prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič - ospravedlnený
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 26.06.2017:
k bodu č.6 – Informácia o sociálnych službách a sociálnej pomoci poskytnutej občanom mesta Žiar
nad Hronom v r. 2016 a k b. č. 7 Zapojenie mesta Žiar nad Hronom do projektu Miestne občianske
poriadkové služby
3. Diskusia
5. Záver
Bod č.1 Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla p.Bc. Soňa Lukyová, predsedkyňa sociálnej komisie. Prítomných členov
komisie oboznámila s programom rokovania komisie. Konštatovala, že počet prítomných členov
komisie je - 3), komisia je uznášaniaschopná. Predsedkyňa SK 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 26.06.2017:
Návrh materiálu, bod. č. 6 – Informácia o sociálnych službách a sociálnej pomoci poskytnutej
občanom mesta Žiar nad Hronom v r. 2016 – VO OSoO Ing. Minárová uviedla charakter materiálu
ako stručný, v číslach vyhotovený informačný materiál, ktorý sa vo väčšine častí snaží poslancov
a verejnosť informovať
o počte vybavených klientov na OSoO, v rámci všetkých referátov, vrátane
projektových aktivít – konkrétne projektu Terénna sociálna práca.
Bc. Lukyová – v súvislosti s aktualizáciou KPSS mesta Žiar nad Hronom sa dotazovala, či materiál –
aktualizácia KPSS mesta ZH, ktorý sa bude predkladať na MsZ ešte v tomto roku 2017 k schváleniu
mestskými poslancami, bude zahŕňať aj zámer alebo plán zriadenia vhodnej sociálnej služby pre
občanov v seniorskom veku a pre občanov zdravotne znevýhodnených, o ktorých sa starajú rodinní
príslušníci – konkrétne o mladých dospelých. Keďže poslanci majú informáciu o vízii primátora mesta
zriadiť na území mesta Komunitné centrum pre široké spektrum komunít, mali by záujem túto aktivitu,
samozrejme po osobnom prerokovaní ako s primátorom mesta tak s vedením mesta, dostať tento
zámer do strategického materiálu mesta ZH – do KPSS. Po prezentácii a osobnom kontakte na VO
OSoO Ing. Minárovú o záujem rodičov, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnených rodinných
príslušníkov – mladých dospelých, rodičia majú záujem o zriadenie vhodnej sociálnej služby na území
mesta a oslovili mesto o spoluprácu.
Návrh materiálu, bod. č. 7 - Zapojenie sa mesta Žiar nad Hronom do projektu Miestne občianske
poriadkové služby – materiál poskytuje základné informácie o projekte – názov projektu: Miestne
občianske poriadkové služby, oprávnené výdavky projektu - aktivity: vytvorenie 8 prac. pozícií,
celkové náklady na projekt: 201 544,64€ a výšku spoluúčasti mesta na celkových nákladoch projektu:
10 077,23€.
Po prerokovaní oboch materiálov, komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 2/2017:
Uznesenie č. 2/2017
Sociálna komisia odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom daný
materiál v oboch bodoch.

Hlasovanie:3 zúčastnení
Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 2/2017 bolo jednomyseľné prijaté.
Bod č.3 - rôzne
Predsedkyňa sociálnej komisie Bc. S. Lukyová navrhla členom komisie, aby predniesli v rámci
zasadnutia SK ostatné podnety, pripomienky, dotazy:
- p. S. Šeševičková sa dotazovala, či je mesto pripravené na situáciu, ak dôjde k uzákoneniu
povinnej školskej dochádzky od 5 rokov života dieťaťa, že dôjde k navýšenému počtu detí v MŠz osady Kortína rodičia budú povinní deti od 5 rokov umiestniť do predškolských zariadení.
Ing. M. Minárová, VO OSoO – odpovedať na túto otázku je kompetentný Školský úrad – Mgr. A.
Giláňová, pod gesciu ktorého spadá sieť predškolských zariadení a teda aj ich dostatočná kapacita.
- p. S. Šeševičková – vyjadrila názor, vzhľadom na informácie ktoré má k dispozícii vo veci
pripravovaného zákona o financovaní sociálnych služieb, že je rada že mesto Žiar nad Hronom si plní
zákonnú povinnosť a má vytvorený KPSS mesta Žiar nad Hronom a vyjadrila svoje presvedčenie, že
je nutné prerokovanie nových potrebných sociálnych služieb (najmä tých o ktoré prejavujú záujem
občania mesta ZH) ako na úrovni vedenia mesta tak aj na úrovni MsZ (čo je aj taxatívne v z.č.
448/2008 o soc. službách zadefinované).

Bod č.4
Záver
Predsedkyňa komisie p. S. Lukyová, v mene celej komisie vyjadrila stotožnenie sa s pripraveným
materiálom, poďakovala pracovníkom MsÚ za vypracované materiály.
Následne predsedkyňa sociálnej komisie Bc. Soňa Lukyová poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie sociálnej komisie ukončila.

