Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
9.8.2010
Číslo:
4
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 9.8. 2010
Prítomní:
MVDr. Anna Jenčová
Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Jana Mondiková
MUDr. Marián Hojstrič
Ing. Ján Kokarda

Členovia komisie - neposlanci:

Ing. Timea Zacharová
JUDr. Mária Lešňanská
Mgr. Helena Kováčová
Mgr. Beáta Horváthová
Bc. Zoltán Kónya

Ing. Zuzana Jusková , tajomníčka sociálnej komisie
Hostia :
PhDr. Agnesa Stojničová
PhDr. Soňa Kostrábová
Mgr. Alica Predmerská
Ospravedlnení:
JUDr. Andreja Takáčová
PhDr. Ľubica Rošková

PROGRAM ROKOVANIA:
Bod 1.
V úvode predsedníčka komisie privítala všetkých členov komisie, ostatných prítomných a
informovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.

Bod 2 :
Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Ing. Jusková prezentovala materiál najmä v časti: škody na zariadeniach poskytujúce sociálne
služby. Materiál nebol k dispozícii členom komisie, z tohto dôvodu je potrebné zaslať
materiál ihneď po dopracovaní členom komisie mailom. Z: spracovateľ materiálu
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča zobrať na vedomie Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja.
Bod 3 :
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2010
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča predložený materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť bez
pripomienok.
Bod 4:
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Materiál bol prezentovaný Ing. Juskovou. Bližšie bolo vysvetlené zníženie rozpočtu bežných
výdavkov o 781 029 EUR a dôvody zníženia, najmä využitie 850 000 EUR na krytie výpadku
DPFO. Z dôvodu poskytnutia dotácie MFSR vo výške 1 280 219 EUR na financovanie
bežných výdavkov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča predložený materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť bez
pripomienok.
Bod 5 :
Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice – EHMK
2013 ( európske hlavné mesto )
PhDr. Kostrábová vysvetlila filozofiu, aktivity, časový harmonogram, finančné náklady,
zdroje financovania, inštitucionálnu platformu programu. Body záujmu sú t.č. analyzované
ARR. Zaslať mailom kontakt na ARR a tiež návrh analytickej časti bodov záujmu,
v termíne do 30.8.2010
Z: spracovateľ materiálu
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča zobrať na vedomie Informatívnu správu o programe Terra incognita
v rámci projektu Košice – EHMK 2013 ( európske hlavné mesto )
Bod 6:
Centrá poradenstva a prevencie v Košickom kraji – plnenie 2010
Mgr. Alica Olejniková – referentka OSV, predstavila genézu a dôvody vytvorenia centier..
Proces bol začatý v roku 2008. V súčasnosti je vytvorená sieť špecializovaných poradcov
v kraji na základe identifikovanej potreby občanov Košického kraja. Informatívny leták –
poradenstvo, je potrebné zaslať na všetky obecné a mestské úrady v kraji a tiež členom
komisie, v termíne do 30.8.2010
Z: Mgr. Alica Olejniková
Uznesenie komisie:
Komisia berie na vedomie materiál Centrá poradenstva a prevencie v Košickom kraji –
plnenie 2010.

Bod 7:
Projekty v rámci Regionálneho operačného programu prioritná os č. 2“Infraštruktúra
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ – 2. etapa, Švajčiarsky
finančný mechanizmus
Ing. Jusková oboznámila členov komisie so:
 Schválenými projektami (LUMEN, IDEA 2x, ONDAVA, ARCUS, VIA LUX)
 Pripravovanými projektami ROP ( LIDWINA, SUBSIDIUM, ANIMA, SKI,
JASANIMA)
 Podaným projektom ŠFM (DOMKO)
Uznesenie komisie:
Komisia berie na vedomie materiál Projekty v rámci Regionálneho operačného programu
prioritná os č. 2“Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately“ – 2. etapa, Švajčiarsky finančný mechanizmus
Bod 8:
Diskusia
 Ing. Jusková informovala členov komisie o realizácii letných táborov pre 29 detí so
ZŤP (klienti zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK) v období od 9.8.2010 do
20.8.2010, v celkovej hodnote 10 620 EUR ( účelová dotácia MPSVaR SR)
 Dohoda členov komisie na podnet MUDr. Marián Hojstriča:
Rokovania na Úrade KSK: pondelky, 13.00 hod.
Rokovania výjazdové: pondelky, 13.30 hod. (najbližšie rokovanie v Rožňave, odchod spred
budovy úradu o 12.15 hod.)

V Košiciach

9.8. 2010

Zapísala : Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka sociálnej komisie

MVDr. Anna Jenčová v.r.
predsedníčka sociálnej komisie

