
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a rodinu pri MsZ v Žiari nad Hronom 

 
 

miesto konania: malá zasadačka MsÚ Ţiar nad Hronom 
čas konania: 09.05.2017, 15,30 hod. 
predseda komisie: p. Soňa Lukyová 
tajomníčka: Ing. M. Minárová 
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení:  p. J. Tomčáni,   
Prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič - ospravedlnený  
Navrhovaný program: 
1. Otvorenie 
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbliţšie MsZ, ktoré sa bude konať 22.05.2017: 
    k  bodu č. 7 VZN o sociálnych sluţbách. Aktualizácia dokumentu KPSS mesta Ţiar nad Hronom. 
Nový člen sociálnej komisie. 
3. 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, ţe počet prítomných členov komisie je                         
(3), komisia je uznášaniaschopná. Predsedkyňa SK poţiadala prítomných o prípadné doplnenie, 
resp. úpravu predloţeného programu. 
O slovo sa neprihlásil nikto a všetci súhlasili s navrhnutým programom. 
 
Bod č. 2 
Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbliţšie MsZ, ktoré sa bude konať 22.05.2017: 
 
Návrh materiálu – VZN o sociálnych sluţbách pre MsZ v máji r. 2017 pripravia Bc. Mária 
Šimegová,Mgr. Dagmar Štifnerová, samostatné odborné referentky odboru starostlivosti o obyvateľa. 
Návrh materiálu členom soc. komisie predstavila Ing. Monika Minárová, VOSoO a zároveň aj 
predkladateľka materiálu do MsZ. 
Návrh materiálu bol vypracovaný na základe novely zákona o sociálnych sluţbách č. 448/2008, ktorá 
zadefinovala ako nový typ sociálnej sluţby sluţbu – zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa. V predkladanom návrhu VZN sa táto soc. sluţba zadefinovala do §7 predmetného návrhu 
VZN. Zároveň sa v § 13 uviedla výška úhrady za zariadenie – detské jasle. 
 V diskusii k tomuto bodu nebol vznesený ţiadny dotaz a bolo jednohlasne prezentované kladné 
odporúčanie členov komisie na predloţenie návrhu na najbliţšie MsZ a odporúčanie pre poslanecký 
zbor, aby uznesením MsZ materiál poslanecký zbor vzal schválil. 
 
Po odsúhlasení pripomienok normotvornej komisie pri MsZ a po ich zapracovaní do návrhu VZN, 
komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 1/2017: 
 
Uznesenie č. 1/2017 
Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok prijatých po zverejnení návrhu VZN, 
Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 
o sociálnych službách. 
 
Hlasovanie: 
Za: 3 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Uznesenie č. 1/2017 bolo jednomyselne prijaté. 
 
Bod č.3 
Predsedkyňa sociálnej komisie Bc. S. Lukyová navrhla členom komisie, aby na najbliţšom 
neformálnom MsZ predloţili návrh vymenovania nástupcu za zomretého poslanca Ing. M. Ţurava, p. 
Sládečka za člena sociálnej komisie 
 



 
 
Bod č. 4 
VO OSoO Ing. M. Minárová informovala členov komisie o príprave zaktualizovania strategického 
dokumentu Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Ţiar nad Hronom, ku ktorému sú pripravené 
dve pracovné stretnutia (máj 2017, august 2017). Ich výsledkom budú zadefinovania nových cieľov 
a zámerov v rozvoji sociálnych sluţieb mesta, pre ďalšie roky. 
VO informoval poslancov – členov komisie o skutočnosti, ţe sa na ňu obrátili rodičia telesne 
znevýhodnených detí, ktoré ukončili základné vzdelanie a v mnohých prípadoch sa navrátili do rodín. 
Rodičia prejavujú záujem o nový druh sociálnych sluţieb, pre takúto cieľovú skupinu. Z tohto dôvodu 
budú ich zástupcovia prizvaní na pracovné stretnutie ku KPSS, kde sa ich poţiadavky zapracujú do 
plánov, vízií a stratégie rozvoja mesta v sociálnej oblasti. 
 
 
Bod č.5 
Záver 
 
Predsedkyňa komisie p. S. Lukyová, v mene celej komisie vyjadrila stotoţnenie sa s pripraveným 
materiálom, poďakovala pracovníkom MsÚ za vypracované materiály a vyjadrila vieru, ţe poslanci pri 
MsZ predloţený materiál schvália a prejavia vôľu spolupracovať na aktualizácii KPSS mesta Ţiar nad 
Hronom. 
 
Následne predsedkyňa sociálnej komisie Bc. Soňa Lukyová poďakovala  prítomným za účasť 
a zasadnutie sociálnej komisie ukončila. 
 
 


