Zápisnica
zo zasadnutia Bezbariérovej komisie konanej dňa 12. 09. 2018
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Správa o súčasných aktivitách jednotlivých subjektov
4. Aktivity mesta Levice – informácia
5. Vyhodnotenie činnosti Bezbariérovej komisie za obdobie rokov 2015 - 2018
6. Odporúčania pre volebné obdobie 2018 – 2022
7. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019 - 2023
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, ktorý
privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia Bezbariérovej komisie, navrhol
doplnenie bodu programu – informovanie o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Levice na roky 2019 – 2023. Členovia komisie predložený program schválili.
2. Kontrola plnenia uznesenia
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 podal bližšie informácie k plneniu jednotlivých bodov uznesenia Bezbariérovej komisie
zo dňa 12. 06. 2018,
a) v súvislosti s preverovaním totožnosti majiteľov parkovacích preukazov osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím podľa občianskeho preukazu na miestach vyhradených pre
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta
Levice uviedol, že MsPO Levice dostala úlohu týkajúcu sa preverovania totožnosti
majiteľov parkovacích preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím priamo od Ing.
Štefana Mišáka, primátora mesta Levice.
b) Ing. Rastislav Juhár, prednosta Mestského úradu v Leviciach, dostal úlohu týkajúcu sa
konzultácie pripravovanej projektovej dokumentácie rekonštrukcie chodníkov
s odborníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenka, zatiaľ ešte neprebehlo verejné
obstarávanie, výsledky budú v decembri.
Uznesenie je splnené
 členovia Bezbariérovej komisie nenavrhli žiadne aktivity v rámci plnenia Národného
programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 –
2020.
3. Správa o súčasných aktivitách jednotlivých subjektov
Andrea Jurošková, Centrum nepočujúcich; ANEPS Levice
 uviedla, že mali prázdniny, čaká ich súťaž v bowlingu, turnaj v šípkach a majú absolvovať
pobyt vo Vysokých Tatrách.

Jana Medveďová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska; ÚNSS
 uviedla, že bude prebiehať verejná zbierka Biela pastelka, ďalej sa uskutoční dopravná
akcia Biela palica, pričom pri tejto akcii sa sleduje či vodiči reagujú na slabozrakých
občanov.
Ladislav Kollár, prizvaný hosť:
 uviedol, že je členom republikovej organizácie v Nitre, usilujú sa o zabezpečenie
bezbariérovosti,
 všade je veľa butikov a inštitúcii, kde nie je zabezpečený bezbariérový prístup.









Ing. Stanislava Sládečeková, riaditeľka ÚzS SČK Levice
poďakovala mestu za rekonštrukcie, ktoré prebehli v ÚzS SČK Levice, pustili sa aj do
vybudovania kuchynky, dali nové podlahy,
museli navýšiť cenu stravných jednotiek, nakoľko chcú variť pre občanov z kvalitných
potravín, TESCO STORES SR, a.s. v Leviciach vychádza ÚzS SČK Levice v ústrety,
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zrušil kurzy opatrovanie, tri osoby sú v SČK Levice
zamestnané na pol úväzku,
novinkou pri prepravnej službe je možnosť využitia schodolezu, služba nie je poskytovaná
občanom zadarmo, výška úhrady je 10 €,
Mgr. Briešková informovala sa, či by mal ÚzS SČK Levice záujem o ďalší schodolez,
pričom Mgr. Sládečeková uviedla, že o schodolez nemajú záujem, ale mali by záujem
o invalidné vozíky,
v NsP v Leviciach sa zmenil riaditeľ, ktorý má v úmysle rozvíjať spoluprácu s ÚzS SČK
Levice,
ďalej Mgr. Sládečeková poďakovala mestu Levice za podporu,
ÚzS SČK Levice sa uchádza o poskytnutie automobilu z Kauflandu, pri prepravnej službe
došlo k navýšeniu nákladov na 1,20 €/km.

Mgr. Peter Benček, ŠZŠI Ul. Z. Nejedlého 41, Levice
 poznamenal, že na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leviciach sa bude
rokovať o prenájme garáže za symbolické nájomné pre ÚzS SČK Levice.
Martin Drdoš, Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum, OC SZTP
Levice
 uskutočnili výlet do mesta Boskovice, cítili sa tam dobre, bola to pre nich inšpirácia, majú
dobré priestory, zároveň tam majú aj veľa možností: chránené dielne, občianske
združenie, podporované bývanie.
Mgr. Gabriela Briešková, ÚPSVaR Levice
 prepočítavali príjem pre 11 000 občanov, pri parkovacích preukazoch nastali zmeny od
01. 07. 2018, v súčasnosti sa parkovacie preukazy vydávajú na základe diagnózy.
Mgr. Katarína Víglaská, referentka soc. starostlivosti, ostatní občania MsÚ Levice
 informovala o činnosti miestneho spolku Slovenského Červeného kríža VINOHRADY,
kde pod vedením predsedníčky p. Oľgy Szalmovej sa od januára 2018 uskutočňuje
„Cvičenie spojené s behom“, cvičenie sa uskutočňuje trikrát do týždňa PO, ST, PIA,
zatiaľ sa cvičenia zúčastňuje deväť žien, pričom je predpoklad že tento počet sa bude
navyšovať, cvičenie prebieha v areáli oddychovej zóny na sídlisku Vinohrady.

4. Aktivity mesta Levice – informácia
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, informoval prítomných
o aktivitách , ktoré budú prebiehať v meste Levice:
 osvetlenie priechodov pre chodcov a chodníkov,
 28. 08. – 30. 09. 2018 sa uskutoční 2. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu,
 18. 10. – 21. 10. 2018 – sa uskutoční Tradičný levický jarmok,
 25. 10. 2018 – sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach,
 10. 11. 2018 – sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí.
5. Vyhodnotenie činnosti Bezbariérovej komisie za obdobie rokov 2015 – 2018
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, uviedol, že:
 Bezbariérová komisia funguje od 01. 02. 2015 ako poradný orgán, je informovaný
o problémoch občanov so zdravotným postihnutím, prijali sa opatrenia, ktoré uľahčili
život občanov,
 dozvedel sa informácie o organizáciách, ktoré fungujú na území mesta,
 v rámci projektu „Európa pre občanov“, ktoré sa uskutočnilo v máji 2018 sa utvoril
priestor pre vytvorenie spolupráce aj pre občanov so zdravotným postihnutím,
 členom Bezbariérovej komisie poďakoval za ich činnosť v komisii.
Mgr. Peter Benček, ŠZŠI Ul. Z. Nejedlého 41, Levice
 poďakoval za účasť členom komisie, prácu a vynaložené úsilie v ich organizáciách.
Zlatica Šidlová, Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum; OC SZTP
Levice:
 uviedla, že pôsobila vo viacerých komisiách, ktoré riešili otázku zdravotne postihnutých,
málokto ich bral ako rovnocenných partnerov,
 za hlavnú poštu v Leviciach a vytvorenie bezbariérového prístupu budú bojovať naďalej.
6. Odporúčania pre volebné obdobie 2018 – 2022
Mgr. Peter Benček, ŠZŠI Ul. Z. Nejedlého 41, Levice:
 ak by bolo možné, navrhol vylepšiť fungovanie komisie, tak že by bola do budúcna
vybavená istou finančnou čiastkou.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 poznamenal, že v prípade ak by komisia disponovala finančnými prostriedkami, tak by
nastal rozpor s VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice, dotácie
rozdeľuje komisia MsZ sociálna a bytová, Bezbariérová komisia je neformálny orgán
a komisia MsZ sociálna a bytová je zriadená mestským zastupiteľstvom.
Ladislav Kollár, prizvaný hosť:
 poznamenal, že mesto má trvať na bezbariérových prístupoch v meste,
 informoval sa ohľadom chodníkov.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 uviedol, že verejné obstarávanie trvá dlho, momentálne prebieha veľa investičných akcií
a každý má na vybavenie 30 dní.

Zlatica Šidlová, Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum; OC SZTP
Levice:
 navrhla, aby sa uskutočnil projekt, ktorý by zisťoval úroveň bezbariérovosti v meste, nová
komisia by získala prehľad.
Mgr. Peter Benček, ŠZŠI Ul. Z. Nejedlého 41, Levice:
 navrhol, aby sa vytvorila pocitová mapa, ktorá je založená na tom, že ľudia dávajú bod na
miesto, kde sa cítia bezpečne, môže sa to aplikovať aj na bariérovosť.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 pán Drdoš fotil chodníky, prechody a pod.,
 veľmi dobré odporúčanie, zrealizovať sa môže na úrovni mesta.
7. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019 – 2023
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 informoval prítomných o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levice na
roky 2019 - 2023, keď bude dokument spracovaný, členovia komisie budú o tom
informovaní.
8. Rôzne
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 skonštatoval, že od 01. 09. 2018 premáva nová linka MHD, ktorá ide v popoludňajších do
časti mesta Levice za Tabakovou ul., cestovný poriadok platí do konca decembra 2018.
Ladislav Kollár, prizvaný hosť:
 navrhol, či by bolo možné zmeniť trasu linky MHD 10, odchádza z Vinohradov o 18.45
hod. a končí na Saratovskej ul. o 19.13 hod. chcel by, aby linka pokračovala ďalej na
Vinohrady, podľa jeho poznatkov o linku na tento smer by mali obyvatelia záujem.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 skonštatoval, že preverí túto možnosť.
Martin Drdoš, Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum, OC SZTP
Levice:
 informoval prítomných členov komisie o probléme s Národnou diaľničnou spoločnosťou,
a. s., v súvislosti s používaním diaľničnej známky, ktorá sa už viaže na konkrétne vozidlo,
čo v minulosti nebolo.
Mgr. Gabriela Briešková, ÚPSVaR Levice:
 uviedla, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s., si sama stanovila podmienky, ÚPSVaR
nemá na všetko dosah.
Ladislav Kollár, prizvaný hosť:
 uviedol, že jemu sa táto úprava páči, pretože ľudia to zneužívali.
Mgr. Gabriela Briešková, ÚPSVaR Levice:
 skonštatovala, že materské školy nechcú brať deti, ktoré sú celiatici a diabetici, tým
pádom na ÚPSVaR Levice podávajú matky mal. detí žiadosti na predĺženú materskú

dovolenku, potrebujú len špecifickú stravu, takýchto detí nie je veľa, avšak predškolské
zariadenia argumentujú tým, že tieto deti potrebujú zdravotný dozor.
Ing. Stanislava Sládečeková, riaditeľka ÚzS SČK Levice:
 SčK Levice by vedel zabezpečiť stravu, je potrebné naštudovať si túto problematiku,
v Leviciach nič takéto nie je, takúto stravu poskytujú len v reštauráciách.
Mgr. Peter Benček, ŠZŠI Ul. Z. Nejedlého 41, Levice:
 poznamenal, že detí so špecifickými požiadavkami na stravu bude pribúdať, odporučiť
jednu alebo dve materské školy, zabezpečiť rozvážanie obedov do materských prípadne
základných škôl.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 uviedol, že je potrebné obrátiť sa na Mgr. Martina Bátovského a zistiť aký je počet detí
z materských a základných škôl, ktoré majú špecifické požiadavky na stravu.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 informoval prítomných, že v Slovenskej pošte, a. s., sa vymenil generálny riaditeľ, je
potrebné opätovne sa obrátiť na Slovenskú poštu, a.s., s požiadavkou na vybudovanie
bezbariérového prístupu na hlavnej pošte v Leviciach.
9. Diskusia
Ladislav Kollár, prizvaný hosť:
 poďakoval sa členom za prijatie do komisie.
 ďalej poznamenal, že na Súkenníckej ul. bolo vybudované uzatvorené stojisko pre smetné
nádoby.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
 skonštatoval, že sa vytipovali lokality, kde sa budú stojiská pre smetné nádoby uzamykať,
budú fungovať na čip.

10. Uznesenie
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, otvoril rozpravu k predmetným
materiálom. Vzhľadom na to, že zo strany členov Bezbariérovej komisie neboli vznesené
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k predloženým materiálom, ukončil rozpravu a dal
hlasovať o návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie
Mesto Levice
Uznesenie
zo zasadnutia Bezbariérovej komisie
dňa 12.09.2018

BEZBARIÉROVÁ KOMISIA:
1. berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)

správu o súčasných aktivitách jednotlivých subjektov
aktivity mesta Levice – informácia
vyhodnotenie činnosti Bezbariérovej komisie za obdobie rokov 2015 – 2018
odporúčania pre volebné obdobie 2018 – 2020
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019 - 2023

2. odporúča:
RNDr. Jánovi Krtíkovi, zástupcovi primátora mesta Levice:
a) osloviť nového generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., s požiadavkou na
vybudovanie bezbariérového prístupu na Pošte 1 v Leviciach.
b) prerokovať s Mgr. Martinom Bátovským koľko detí v materských a základných
školách má požiadavku na špecifickú stravu.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, konštatoval, že predložený návrh na
uznesenie bol všetkými prítomnými členmi Bezbariérovej komisie schválený.
11. Záver
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, poďakoval všetkým prítomným za
ich účasť, podnety, návrhy, pripomienky a ukončil zasadnutie.

RNDr. Ján Krtík
zástupca primátora mesta Levice
Zapísala:
Mgr. Katarína Víglaská
MsÚ - OSOO

