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Č.j. 383-8952/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov pri MsZ Sliač 

 

 

Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie nájomných bytov pri MsZ v Sliači 

zo dňa 07. decembra 2021 

 

 

Program:   

1. Otvorenie  

2. VZN o sociálnych službách v meste Sliač 

3. Rôzne 

4. Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie p. Moravčík, privítal všetkých 

prítomných členov (viď. prezenčná listina). Prítomných bolo 7 členov, ospravedlnil sa p. 

Marko, ďalej boli prítomní p. Kapustová, p. Laskavý a p. Urbanec. 

 

2. VZN o sociálnych službách v meste Sliač 

 Pán Moravčík uviedol, že zvolal zasadnutie komisie z dôvodu, že VZN síce bolo 

prerokované v komisii, ale nebol prerokovaný cenník, ktorý je súčasťou prílohy k VZN. 

Zároveň uviedol, že nesúhlasí so zvýšením cien za sociálne služby v domove pre seniorov 

o 50 €. Chýba mu analýza, ako mesto prišlo k zvýšeniu o 50 € na klienta, či boli oslovení aj 

ďalší dodávatelia stravy. Má informácie, že aj Kúpele Sliač sú ochotné poskytovať stravu pre 

klientov domova. Ináč proti VZN nemá žiadne výhrady. Uviedol, že buď sa príjme VZN bez 

cien, ostane sa pri pôvodných cenách, kým sa neurobí poriadne analýza.  

 Pani primátorka uviedla, že ceny boli prerokované na finančnej komisii, ktorá na 

základe finančnej analýzy navrhla zvýšenie cien o 50 € na klienta. Kúpele Sliač sú ochotné 

poskytovať stravu, ale iba v prípade, ak bude zrekonštruovaná kuchyňa. Ak by všetko 

prebehlo úspešne, tak od leta 2022 by mohli variť. Zároveň uviedla, že kúpele zatvárajú svoju 

prevádzku ku koncu roka až do marca nasledujúceho roka. Na rokovaní s pánom riaditeľom 

kúpeľov, pán riaditeľ tlmočil, že keď mu predstavenstvo uvoľní finančné prostriedky, 

zrekonštruujú kuchyňu, mohli by zabezpečovať, rozvážať aj stravu pre ostatných seniorov 

v našom meste. Zvyšovanie cenníka odôvodnila tým, že sa zvýšili prevádzkové náklady, 

stúpli cien energií, zvýšili sa mzdy a tiež poskytovateľ stravy zvýšil cenu za stravu od 

1.1.2022, tiež uviedla, že cenník sa od roku 2013 upravoval naposledy v roku 2019, nebola 

zohľadnená ani inflácia každoročne. Pani primátorka informovala, že mesto poskytuje aj 

opatrovateľskú službu, za ktorú si klient platí 1,50 € na hodinu. Keby si klienti v domove 

platili za pobyt 1,50 € na hodinu, ich mesačná platba by bola cca 1 116 €. Tiež sa robil 

prieskum aj na iných dodávateľov stravy, ale ani jeden nebol ochotný dodávať stravu za 

menej ako bol p. Lapin a neboli ochotní dodávať len obed a večeru ako je to doteraz.  
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 Pán Moravčík požiadal pani primátorku, že keď sa riešia finančné veci, aby boli 

predložené prieskumy od iných dodávateľov stravy, nebolo by potom potrebné zvolať túto 

komisiu.  

 Pani Šichtová uviedla, že už aj teraz je veľa platiť klientom za pobyt, preto si 

odhlasujú večere, a všetci sú odhlásení z olovrantov. Väčšine klientom dopláca za pobyt 

rodina, pretože majú nízke dôchodky. Nesúhlasí s navýšením o 50 €, súhlasí so zvýšením 

týkajúce sa stravy, čo činí cca 30 €.    

 Pani Gallová sa opýtala, kto robil návrh na zvýšenie o 50 €. Uviedla, že ide 

o najzraniteľnejšiu skupinu a stojí za to, aby sme vyčerpali všetky možnosti, aby toto 

navýšenie nebolo také veľké. 

 Pani primátorka uviedla, že ho robila finančná komisia na základe analýzy mesta. Ak 

má mesto použiť 4% z celkového rozpočtu na sociálnu politiku, je potrebné toto zvýšenie, 

nakoľko je teraz tento percentuálny podiel 5,53%.  

 Pani Kapustová uviedla, že postup mal byť taký, že ešte pred prijatím VZN by mali 

byť s novým cenníkom oboznámení klienti, resp. rodinní príslušníci a mali by sa vyjadriť či 

budú súhlasiť alebo nesúhlasiť s novými cenami, či budú schopní to platiť alebo nie. Ona ako 

sociálny pracovník by mala urobiť všetko preto, aby boli s tým oboznámení, aké sú ich 

možnosti. Nie je kompetentná rozhodovať o financiách.  

 Pani Šichtová uviedla, že finančný príspevok z MPSVaR SR je určený na 

spolufinancovanie pobytovej sociálnej služby, ktorá je ďalej pokrytá platbou od klientov 

a príspevkom od mesta.  

 Po diskusii členovia komisie navrhli, aby sa klientom v domove pre seniorov s trvalým 

pobytom v meste Sliač poskytoval príspevok na stravovanie ako sa poskytuje všetkým 

seniorom, ktorí sa stravujú u p. Satmára a to v zmysle prílohy č. 4 k navrhovanému VZN, čím 

by pre nich nešlo o navýšenie o 50 €. Zároveň informovať nových klientov, ktorí nemajú 

trvalý pobyt v meste, že je možnosť získať príspevok na stravovanie, len je potrebné sa 

prihlásiť na trvalý pobyt v meste Sliač.  

 Pani primátorka súhlasila s poskytnutím príspevku na stravovanie pre klientov, ktorí 

sú občanmi mesta, nakoľko sa všetkým seniorom, ktorí majú záujem o poskytnutie príspevku 

na stravovanie tento príspevok poskytuje. Pokiaľ ide o zvýšenie ceny za ubytovanie a energie, 

tak si to musia platiť seniori sami alebo im prispieva rodina, tak aj klienti v domove musia 

znášať tieto náklady.  

      

Uznesenie č. 8/2021 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov  

súhlasí s predloženým návrhom cenníka k VZN za predpokladu, že prijímatelia 

sociálnych služieb s trvalým pobytom v meste Sliač môžu využiť príspevok na 

stravovanie v zmysle článku V. § 16 – príspevok mesta Sliač na stravovanie dôchodcov 

VZN o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač a zároveň odporúča schváliť 

predkladané VZN v MsZ.  

  

Za:  7 

Proti:   0 

Zdržali sa: 0 

Neprítomní: 1 

 

 Členovia komisie doporučili v budúcnosti osloviť so žiadosťou o poskytovanie 

stravovania aj iných dodávateľov v meste Sliač.   

 

3. Rôzne 
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 Pán Moravčík uviedol, že ho oslovila pani Šeniglová so žiadosťou o spoluprácu - 

poskytnutie zoznamu seniorov, ktorým by boli doručené darčekové balíčky v rámci akcie „ 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ -  ako potešiť našich seniorov v rámci 

vianočných sviatkov.  

4. Záver 

 Pán Moravčík poďakoval všetkým členom za účasť na zasadnutí komisie.  

 

 
                                                                                                 .............................................................. 

                                                                                         Marek Moravčík, predseda komisie 

 

 

 

v Sliači 08.12.2021                                                               

Zapisovateľka: Mgr. Michaela Mašurová                                       

                                                                                                     

 


