
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: 20.05.2021, štvrtok, 15,30h. 
predseda komisie: Mgr. G. Hajdoniová 
tajomníčka - člen: Ing. M. Minárová,  
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení: - 
prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič 
 
Navrhovaný program:  
 
1. Otvorenie 
 
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 
24.06.2021, k bodu č. 4 - VZN o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom (s prílohami – Cenníky č. 1 – 4. za soc. 
služby). 
 

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 - VZN o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom (s prílohami – Cenníky č. 1. – 4. za 
soc. služby). Predmetný návrh VZN pripravila Ing. M. Minárová, vedúca odboru starostlivosti 
o obyvateľa s kolektívom. Predchádzajúce platné právne normy – VZN a jeho dodatky, sa 
týmto návrhom rušia, nakoľko z pohľadu občana bol existujúci stav viacerých dodatkov  
neprehľadný a bežný občan sa pri získavaní informácií o soc. službách v nich veľmi ťažko 
orientoval. Ďalším dôvodom ku zrevidovaniu VZN o sociálnych službách prispel fakt – 
založenie neziskovej organizácie Mestom Žiar nad Hronom – DOMOVA PRI KAŠTIELI n. o., 
ktorá bude poskytovať novú sociálnu službu pobytového charakteru – zariadenie pre 
seniorov. Cenníky všetkých sociálnych služieb zabezpečovaných a poskytovaných soc. 
služieb sú neoddeliteľnou súčasťou VZN. V prípade zmeny všetkých vstupov ovplyvňujúce 
výšku poplatkov, sa do budúcna revidovať zmenou Príloh VZN – príslušných Cenníkov. 
 
Bod č. 3. Diskusia – do všeobecnej diskusie sa prihlásili:. 
 
 
dotaz č.1., Mgr. G. Hajdoniová : Aká bude predpokladaná konečná platba prijímateľa, ktorý 
bude mať uzavretú Zmluvu o poskytovaní soc. služby v novom ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI? 
odp.: Ing. M. Minárová –  Konečná platba za mesiac / prijímateľ, sa bude skladať zo súm za 
jednotlivé činnosti – odborné, obslužné, ktoré sú zadefinované na r. 2022 v Cenníku č. 1. 
Táto suma, vrátane poplatku za stravu, bude v limite od 606,00



€ – do 627,00€. Aj táto suma sa ešte môže navýšiť, pokiaľ prijímateľ bude využívať 
nadštandardné voliteľné služby v zmysle Cenníka č. 1. Pokiaľ pôjde o prijímateľa soc. služby, 
ktorý je tzv. samoplatca – čiže nemá požadovaný stupeň odkázanosti a prejaví vôľu znášať 
platbu vo výške EON, tak suma platby bude vo výške platných EON. 
 
dotaz č.2., Mgr. G. Hajdoniová : Sú v návrhu nového VZN preklopené všetky ostatné platné 
poplatky, za ostatné soc. služby, ktoré Mesto ZH poskytuje svojim občanom? 
odp.:  Ing. M. Minárová – Áno, ku kontrole predkladám všetky platné Cenníky, 
z predchádzajúcich noriem, ktoré sa týmto novým VZN budú rušiť. 
 
dotaz č.3., Mgr. G. Hajdoniová : V predloženom návrhu materiálu VZN sa vyskytujú 
formálne, pravopisné chyby a nejednotná úprava – napr. odseky. 
odp.:  Ing. M. Minárová – Áno, berieme na vedomie, z dôvodu časovej tiesne, veľkého 
spracovania dát, príprav rôznych ďalších materiálov a s predpokladom ešte zapracovávania 
dotazov a pripomienok členiek soc. komisie, konečná verzia, ktorá sa bude zverejňovať 
a predkladať na zasadnutie MsZ, sa prekontroluje. 
 
dotaz č.4., Mgr. A. Líšková : Budú poskytované služby – ako poskytnutie náhradného 
šatstva sprístupnené potrebným prijímateľom zdarma?  
odp. Ing. M. Minárová : Áno, ide o doplnkovú službu pre takých prijímateľov, ktorí si 
z objektívnych dôvodov – napr. nedostatočný príjem alebo dôsledok krízovej životnej situácie 
ako je vyhorenie... pri nástupe do ZpS, nebude schopný zabezpečiť základné oblečenie, 
obuv, zákl. hygienické potreby. Takéto vybavenie bude zabezpečené „z druhej ruky“. 
 
dotaz č.5., Ing. M. Biesová : Aká suma z príjmu musí zostať prijímateľovi, po uhradení 
poplatku za poberanie soc. služby v ZpS? 
odp.: Ing. M. Minárová : Ochrana príjmu v ZpS je 20% zo ŽM- sumy o chrane príjmu pre 
niektoré druhy soc. služieb sú rôzne ( v DOS je to 1,65 násobku ŽM). 
Všetky náležitosti platby za poberanie soc. služby sa uzatvárajú v Zmluve s prijímateľom, 
pred nástupom do zariadenia, nakoľko sa predpokladá, že každý prijímateľ bude mat 
individuálne potreby- iná cena za stravu (v prípade diét, prip. v počte odobraných jedál), iný 
typ izby, služby navyše ... - preto je k dispozícii a zverejňovaný  Cenník - aby boli k dispozícii 
platby za jednotlivé úkony. Takže štruktúru platby predkladáme k dispozícii vám - prac. 
skupine k procesu príprav ZpS, ako "ilustračný" materiál, aby sme - ste mali predstavu o 
konečnej platbe prijímateľa. Konečná suma za poplatok poskytovanej služby v novom 
zariadení je porovnateľná s  verejnými zariadeniami v rámci regiónu a aj BBSK. Vzhľadom 
na skutočnosť, že ide o vysokú investíciu v rámci rekonštrukcie a zriadenia ZpS, o nové 
zariadenie s novým kvalitným vybavením – postele sú všetky polohovateľné, elektricky 
ovládateľné, poskytujúce vysoký komfort ako pre prijímateľa, tak aj pre obsluhujúci personál 
v prípadoch tých najťažších ležiacich prijímateľov, zohľadnenie všetkých mzdových nárokov 
na odborný personál ...., je konečná suma poplatku veľmi priaznivá. 
 
dotaz č.6., Mgr. G. Hajdoniová : V akom stave sa nachádza rekonštrukcia budovy ZpS? 
odp. Ing. M. Minárová: Kolaudácia stavby je v gescii odboru projektov, Ing. Čerťaský podal 
žiadosť na SÚ v ZH o začatie kolaudačného konania, ktoré je naplánované na 25.05.2021.  
 
dotaz č.7., Stela Šeševičková : Kedy sa začnú prijímať zamestnanci ZpS? 
odp. Ing. M. Minárová: Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti o možnosti zamestnania – 
neustále telefonáty, mailové dotazy ...., sme sa s vedením Mesta dohodli na informačnej 
kampani v miestnych médiách – Mestské noviny, fb Mesta ZH, webstránka Mesta, ATV  
teletext, web ATV . Bude zverejnený presný zoznam pracovných pozícií a kvalifikačných 
a ostatných podmienok, ako aj spôsob doručenie žiadosti do zamestnania. Zároveň sa 
zverejnia podmienky a dátum prijímania žiadostí o umiestnenie do ZpS – cez poradovník. 
Predpokladaný termín je v prvý júnový týždeň 2021. 
 



 
dotaz č.8., Stela Šeševičková : Koľko zamestnancov je teda plánovaných na zabezpečenie 
chodu ZpS? A akou formou budú prijímaní? Prečo sa budú žiadosti o zaradenie do 
poradovníka prijímateľov  budú prijímať až od jesene? 
odp. Ing. M. Minárová: 28 pracovných pozícií. Na pozíciu riaditeľa bude výberové konanie, 
na ostatné prac. pozície sa uskutočnia pohovory so záujemcami, ktorí budú spĺňať 
kvalifikačné predpoklady. Tieto -  výberové konanie a pohovory, predpokladáme uskutočniť 
na jeseň, v septembri 2021, aby si záujemcovia dokázali vysporiadať prípadnú zmenu 
zamestnania, nakoľko predpokladaný nástup do zamestnania pre zamestnancov je 
k 1.11.2021, pre riaditeľa a sekretárku k 1.10.2021. Žiadosti do poradovníka začneme 
prijímať, keď bude mať nezisková organizácia ukončený registračný proces, pričom budeme 
záujemcom odporúčať, aby mesiace 6.,7. a 8./2021 môžu využiť na získanie odkázanosti na 
poskytovanie soc. služby v ZPS. Doba vydania Rozhodnutia na odkázanosť je 30 dní. 
 
 
Soc. komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 1/2021: 
 
Uznesenie č. 1/2021 
Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok sociálnej komisie Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť materiál k bodu 4) – VZN o sociálnych službách 
a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom (s 
prílohami – Cenníky za soc. služby). 
 
Hlasovanie: 
Za:   5 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa:  0  hlasov 
Uznesenie č. 1/2021 bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Bod č.4. Záver 
 
Predsedkyňa komisie p. Mgr. G. Hajdoniová ocenila aktívnu účasť všetkých členiek sociálnej 
komisie, členov normotvornej komisie – poslankýň ale aj ne - poslancov ako aj 
zamestnancov OSoO, MsÚ na príprave predkladaného materiálu. 
Spoločne prejavili vysoký pozitívny postoj k rozhodnutiu vedenia mesta zrealizovať projekt 
zriadenia ZpS a tým zabezpečiť obyvateľom mesta nedostatkovú a vysoko dopytovanú 
sociálnu službu. Zrealizovaním zriadenia novej pobytovej sociálnej služby, prostredníctvom 
zariadenia pre seniorov, sa napĺňa jedna z viacerých priorít Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Žiar nad Hronom pre r. 2018-2023, opatrenie č. 1.3.1. 
 
Následne predsedkyňa sociálnej komisie poďakovala  prítomným za účasť a zasadnutie 
sociálnej komisie ukončila. 
 
Zápisnica zverejnená na webstr. mesta (odposlaná na zverejnenie 04.06.2021), následne 
zverejnená 04 .06.2021 


