
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: 12.08.2019, pondelok, 15,15h. 
predseda komisie: Mgr. G. Hajdoniová 
tajomníčka - člen: Ing. M. Minárová,  
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení: Ing. M. Biesová,  
Prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič, Mgr. D. Štifnerová 
Navrhovaný program:  
 
1. Otvorenie 
 
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 
26.09.2019: 
k bodu č. 4 Vyhodnotenie plnenia prijatých cieľov a opatrení KPSS mesta Žiar nad Hronom 

na roky 2018 - 2023 za rok 2019 - správa  

3. Diskusia 

4. Záver 
 
 
Bod č.1. Otvorenie 
 
Za sociálnu komisiu bol  počet prítomných členov - (5), komisia je – nie je 
uznášaniaschopná. 
 
Bod č. 2. Zasadnutie sociálnej komisie otvorila a viedla p. Mgr. G. Hajdoniová, oboznámila 
prítomných s pripraveným materiálom - správou - Vyhodnotenie plnenia prijatých cieľov a 
opatrení KPSS mesta Žiar nad Hronom na roky 2018 - 2023 za rok 2019. Materiál má 
charakter informatívnej správy, zameranej na plnenie jednotlivých aktivít, opatrení a cieľov 
pre všetky cieľové skupiny zadefinované v strategickom dokumente Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom za rok 2019. 
 
Bod č. 3. Diskusia – do všeobecnej diskusie sa prihlásili:. 
 
 
dotaz č. 1., Mgr. G. Hajdoniová : Podľa čoho sa priraďovali jednotlivé číselné Hodnoty 
pre jednotlivé opatrenia? Doporučujem spresniť a popísať kolonku s názvom 
„Hodnota“ v návrhu materiálu. 
Odp.: Ing. M. Minárová – číselné hodnoty boli zadefinované v pôvodnom materiáli 
dokumentu KPSS, majú vyjadrovať počet aktivít na splnenie opatrenia alebo zámeru. 
V prípade že sa aktivity neuskutočnia, daný ukazovateľ bude 0. Iná číselná hodnota ako 0 sa 
do príslušnej kolonky dopíše podľa počtu naplnených aktivít za vyhodnocované obdobie 
naplnenia jednotlivých opatrení. Doporučenie zrealizujeme. 
 
dotaz č.2., Mgr. G. Hajdoniová : V dokumente KPSS bola naplánovaná aktivita 
a následne opatrenie – zriadenie Denného stacionára, jeho zriadenie bolo 
medializované v rámci zriadenia ZpS. Keďže existujúca budova bývalej SOA nemá 
priestorové kapacity na zriadenie aj takéhoto zariadenia, bude sa v  snahe zriadiť ho 
pokračovať aj naďalej? 
Odp.:  Ing. M. Minárová – snaha Mesta ZH je takéto zariadenie zriadiť (aj podľa vyjadrení p. 
primátora)– mesto bude hľadať priestorové možnosti pre zriadenie DS, nie však v budúcich 



priestoroch ZpS, nakoľko nielen nedostatočná priestorová kapacita to nedovoľuje, ani platná 
legislatíva  (z.č. 448/2008 o soc. službách) nepovoľuje mať 2 druhy soc. služieb pod jednou 
strechou, s jedným centrálnym vchodom. 
 
dotaz č. 3., Mgr. A. Líšková : Či sa plánuje pokračovať v projekte TSP (terénna 
sociálna práca) a KC (komunitné centrum)? 
Odp. Ing. M. Minárová : Áno, pokiaľ nebudú kontinuálne nastavené nové výzvy v projekte 
TSP sa zachovajú 2 pracovné pozície. Ako náhle budú vyhlásené nové výzvy pre TSP a KC 
Mesto ZH sa do nich zapojí. 
 
dotaz č.4., Mgr. G. Hajdoniová : Prečo nemáme výdajňu opotrebovaného šatstva? 
Odp.: V súčasnej dobe nemá Mesto ZH vhodné priestory. Tsp pracovníčky prijímajú 
obnosené šatstvo len v obmedzenom množstve – len vtedy preberú od darcu, keď majú 
zabezpečený okamžitý odber. 
 
dotaz č. 5., Mgr. G. Hajdoniová : Koľko máme t. č. zrátaných bezdomovcov v meste? 
Títo občania – bezdomovci robia dosť veľký neporiadok s odpadmi, napr. v okolí 
Kauflandu je odstránený kontajner, podľa získaných info nie je kde odpad 
uskladňovať (požiadavka na OŽP). 
Odp. Ing. M. Minárová: T. č. máme v pomocnej evidencii 37 osôb - bezdomovcov, väčšinou 
sa zdržiavajú počas dňa v okolí obch. reťazcov a v centre mesta, ale aj v okolí Lutilského 
potoka, v prespávajú v osade Kortína ale aj v medziblokových priestoroch. Ide o občanov 
s tp v meste ZH ale aj z iných miest.    
 
Členky soc. komisie sa hromadne zaujímali o stav prípr. a projektových prác v rámci 
rekonštrukcie budovy pre Zariadenie pre seniorov – Domov pri kaštieli n.o.                           
: 
Projektové oddelenie MsÚ má v gescii doterajšie práce, nakoľko charakter všetkých činností 
je projektový, stavebný.  
Žiadosť o úver zo ŠFRB je v gescii SÚ, podľa našich info bola žiadosť v termíne odoslaná 
a podaná, čaká sa na schvaľovací proces. 
Projekt ZpS prejde pod gesciu OSoO v štádiu odovzdania stavby do užívania, kedy už bude 
nastavený proces registrácie soc. služby na BBSK a proces zabezpečenia interiérového 
vybavenia zariadenia. 
 
Soc. komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 4/2019: 
 
Uznesenie č. 4/2019 
Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok sociálnej komisie Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť materiál k bodu 4) – Vyhodnotenie plnenia 
prijatých cieľov a opatrení KPSS mesta Žiar nad Hronom na roky 2018 - 2023 za rok 2019. 
 
Hlasovanie: 
Za:   5 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa:  0  hlasov 
Uznesenie č. 4/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Bod č.4. Záver 
 
Predsedkyňa komisie p. Mgr. G. Hajdoniová ocenila účasť poslancov v minuloročnom 
procese príprav strategického dokumentu mesta ZH - KPSS, v mene celej komisie vyjadrila 
stotožnenie sa s pripraveným materiálom, poďakovala pracovníkom MsÚ za vypracovaný 
materiál ako aj za zasadnutie  soc. komisie.  
 



Následne predsedkyňa sociálnej komisie poďakovala  prítomným za účasť a zasadnutie 
sociálnej komisie ukončila. 
 
Zápisnica zverejnená na webstr. mesta   23.8.2019 


