
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: 15.04.2019, pondelok, 15,00h. 
predseda komisie: Mgr. G. Hajdoniová 
tajomníčka - člen: Ing. M. Minárová,  
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení: p. S. Šeševičková 
Prizvaní, hostia: Bc. M. Šimegová- OSoO, Ing. M. Majerník VO OEaF, Ing. M. Čerťaský, 
členovia finančnej komisie (podľa prezenčnej listiny fk) 
 
Navrhovaný program:  
1. Otvorenie 
 
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 
25.04.2019: 
k bodu č. 5 a) Návrh na založenie neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.  

3. Diskusia 

4. Záver 
 
Bod č.1. Otvorenie 
 
Za sociálnu komisiu bol  počet prítomných členov - (4), komisia je – nie je 
uznášaniaschopná. 
 
Spoločné zasadnutie sociálnej a finančnej komisie otvorila a viedla p. Ing. Mária Biesová, 
predsedkyňa finančnej komisie. Ing. M. Majerník oboznámil prítomných členov oboch komisií 
s navrhovaným  materiálom k bodu 5a) a 5b) : 

 vedenie Mesta Žiar nad Hronom zvolilo neziskovú organizáciu ako v súčasnej dobe 
najvyhovujúcejšiu formu právnickej osoby z pohľadu – ekonomického ako aj 
správneho. Nezisková organizácia sa bude môcť uchádzať o 2% z daní obyvateľstva, 
čo môže  predstavovať pre budúce zariadenie sociálnych služieb významnú finančnú 
podporu. 

Ing. M. Čerťaský v krátkosti poinformoval prítomných o stave príprav projektovej 
dokumentácie – stavebný projekt sa ukončuje, o priestorovom vybavení budúceho 
zariadenia, o kapacite zariadenia – 40 lôžok, technickom vybavení – výťah pre lôžko, 
protipožiarne opatrenia – evakuačné schodištia, parkovacie miesta, úprava dopravy na 
priľahlej komunikácii, s prihliadnutím na časté príjazdy vozidiel záchranného systému, 
dodávateľov, úprava parčíku pre potreby klientov patriaceho k budove .... . 
 
Bod č. 2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, v bode č. 5 a) , 
ktoré sa má konať 25.04. 2019, odprezentovala Ing. M. Minárová: 
 
Materiál v bode 5a) obsahuje: 
 
I. založenie 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v zmysle zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby, neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 
 
II. schválenie 



a) Zakladacej listiny neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 
b) Štatútu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 
c) peňažného vkladu Mesta Žiar nad Hronom v prospech neziskovej organizácie -                 
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur) 
 
III. odporúčanie 
Správnej rade neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. zvoliť za riaditeľa -        
Ing. Moniku Minárovú, dátum narodenia XXXXX, trvale bytom XXXXX, 965 01 Žiar nad 
Hronom 
 
Bod č. 3. Diskusia – do všeobecnej diskusie sa prihlásili:. 
 
 
dotaz č. 1: 
 
Ing. Minárová požiadala všetkých prítomných poslancov, aby v prípade ich priameho 
kontaktu s občanmi, relevantne informovali o zámere mesta zriadiť zariadenie pre seniorov 
– nie iný typ zariadenia. Zároveň informovala prítomných, že sa na MsÚ neprijímajú t. č. 
žiadosti – jednak budúcich klientov do poradovníka (nakoľko žiadne zariadenie ešte 
neexistuje) a ani do pracovného pomeru záujemcov pracovať v predmetnom zariadení. 
 
dotaz č.2: 
 
Ing. Vozár – zaujímal sa o predpokladané náklady na výstavbu – rekonštrukciu budúceho 
zariadenia. 
odp. Ing. Majerník – predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 1 milión eur, na vybavenie 
zariadenia cca 200 000,00eur (pri tvorbe zoznamu potrebného interiérového vybavenia pre 
ZpS sa zohľadňuje komfortné vybavenie zariadenia polohovateľnými posteľami, moderným 
a vysoko účelovým zariadením zohľadňujúcim charakter klientov – vek, zdravotný stav, 
potreby...). 
 
dotaz č. 3: 
 
Ing. Biesová – zaujímala sa o budúce financovanie tejto služby. 
odp. Ing. Minárová – zariadenie bude financované v zmysle z. č. 448/2008 o sociálnych 
službách.  
Zariadenie bude mať tzv. EON – ekonomicky oprávnené náklady na klienta.  
Príjem zariadenia bude tvoriť: 

1. dotácia MPSVaR, podľa príslušného stupňa odkázanosti klienta, 
2. platba klienta,  
3. príspevky od miest a obcí, z ktorých budú prijímaní občania – budúci klienti,  
4. dary a iné príjmy.  
5. v prípade neschopnosti klienta uhrádzať poplatok za poskytované služby, sa 

v zmysle platnej legislatívy bude využívať možnosť oslovenia detí rodičov, ktorí môžu 
doplácať zvyšnú časť do výšky poplatku svojho príbuzného. Prípadný nedoplatok, ak 
nie je nikto, kto by za klienta doplácal, si zariadenie uplatní pohľadávku v dedičskom 
konaní po zomretom klientovi. 

 
Konkrétne sumy je t. č. ťažké prijať za absolútne, nakoľko predpokladaný dátum otvorenia 
zariadenia je k 1.1.2022 – čo je o 2,5 roka. V rámci tejto doby je predpoklad, že sa budú  
napr. príspevky - dotácie z MPSVaR každoročne meniť – navyšovať, takisto aj starobné 
dôchodky. Na druhej strane budú mať aj prevádzkové a ostat. náklady svoj vývoj 
(predpokladá sa navyšovanie). I napriek tomu poslancov zaujímala výška platby klientov za 
porovnateľné zariadenia v BBSK (z ktorých v zmysle platnej legislatívy budeme musieť pri 
určovaní platby klienta vychádzať aj my). 



 
odp Ing. Minárová – Platby klientov v zariadeniach v BBSK sa pohybujú v rozmedzí od 
380,00€ - 400,00€ príp. až do 800,00€/mesiac/klient - v zariadeniach s obdobným 
štandardom, na aký sa pripravuje mesto Žiar nad Hronom. 
 
dotaz č.4: 
 
Mgr. A.. Líšková – aká bude výška splátky na úver zo ŠFRB, ktorý sa použije na 
rekonštrukciu stavby, na aké dlhé obdobie a koľko percentný úrok je na daný úver. 
odp. Ing. Majerník – splátka bude vo výške 20 000,00 eur/rok, dĺžka doby splácania úveru 
bude 40 rokov, úrok na daný úver je 0,05%. 
 
Ďalej Mgr. A. Líšková predniesla formálne a obsahové pripomienky k návrhu Zakladacej 
listiny a k Štatútu neziskovej organizácie. Všetky pripomienky boli zapracované do 
predkladaného materiálu a doručené na spripomienkovanie normotvornej komisii . 
 
dotaz č. 5: 
Mgr. G. Hajdoniová – sa zaujímala, či zariadenie bude mať vlastnú kuchyňu, ak nie akým 
spôsobom sa zabezpečí stravovanie v zariadení. 
odp. Ing. Čerťaský – zariadenie nebude mať vlastnú kuchyňu – z dôvodu neexistujúcich 
možností danej budovy tieto priestory vybudovať pri zachovaní 40 lôžok pre klientov. 
Stravovanie do zariadenia sa zabezpečí dodávateľským spôsobom. 
 
 
Soc. komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 3/2019: 
 
Uznesenie č. 3/2019 
Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok normotvornej komisie a sociálnej 
komisie Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť materiál k bodu 5a) – Návrh 
na založenie neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 
 
 
Hlasovanie: 
Za:   4 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa:  0  hlasov 
Uznesenie č. 3/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Bod č.4. Záver 
 
Predsedkyňa komisie p. Mgr. G. Hajdoniová, v mene celej komisie vyjadrila stotožnenie sa 
s pripraveným materiálom, poďakovala pracovníkom MsÚ za vypracovaný materiál –
a vyjadrila vieru, že poslanci pri MsZ predložený materiál schvália. 
 
Následne predsedkyňa sociálnej komisie poďakovala  prítomným za účasť a zasadnutie 
sociálnej komisie ukončila. 
 
 
 
Zápisnica zverejnená na webstr. mesta  25 .4.2019 


