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VEC : Oznámenie o wbavení petície

Primátorovi mesta bola dña 8.04.2016 dorucená ,,Petícia za l'udskú dóstojnosf obcanov mesta Banská

Bystrica ubytovanych v zariadeniach Kotva, Micinská cesta 19, Banská Bystrica." evidovaná pod
císlom PET 3/2016.

Odbor sociálnych vecí v súcinnosti so zástupcami Komisie MsZ pre zdravie, sociálnu
starostíivost' a bytovú poíitiku presetroval petíciu v case od 13. apríla do 10. maja 2016.
V rámci presetrovania boli vykonané pracovné stretnutia so zástupcami obyvatel'ov Kotvy,

so zamestnancami zariadení

Kotva a bol uskutocneny mimoriadny audit v zariadení.

Z vykonanych setrení bola vyhotovená zápisníca o presetrení petície, ktorá bola prerokovaná

s peticnym vyborom, ako aj so zástupkyñou Národného strediska pre I'udské prava dña
10. maja 2016 za úcasti primátora mesta Banská Bystrica.

Na základe vysledkov presetrenia petície boli prijaté nasledovné opatrenia:
1.) Poziadat' o presetrenie dodrziavania l'udskych práv a slobód v zariadení Kotva IV odbor
dohl'adu MPSVaR SR nad dodrziavaním zákona pri poskytovaní sociálnej sluzby . Mesto
adresovalo poziadavku na ministerstvo dña 18.4.2016.
Dña 16.05.2016 MPSVaR SR - odbor dohl'adu nad poskytovaním sociálnych sluzieb

odpovedal na uvedenú poziadavku s tym, ze podanie Mesta povazuje za podnet na vykon
dohl'adu, ktory zaradí do podkladov na vykon dohl'adu na d'alsie obdobie, nakol'ko vykon
dohl'adu sa schval'uje na príslusny kalendárny rok.
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2.) Prehodnotit' Prevádzkovy poriadok (PP), Ubytovací poriadok (UP) zariadení a vsetky
interné dokumenty a smernice v súlade s metodikou Ímplementácie Standardov kvality podl'a

prílohy c.

2

zákona o

sociálnych

sluzbách v zariadeniach

Kotva.

Z:

vedúci

OSKI

T: do 30.09.2016 (PP a UP)

Na základe prerokovania petície s peticnym vyborom a jeho oboznámením sa s vysledkami
presetrenia a prijatymi opatreniami tymto povazujeme petíciu za presetrenú a vybavenú
v súlade s §5 ods. 5 zákona c. 85/1990 Zb. o peticnom práve v znení neskorsích predpisov.
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