Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
19.03.2012
Číslo:
1377/2012-RU19/8319
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 14. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 19. 03. 2012 v zariadení IDEA –
Domov sociálnych služieb, Prakovce

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie rokovania
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií neskorších zmien a doplnkov
5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 3/2010 o podmienkach poskytovania
finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo
obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území
KSK
6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
7. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
za rok 2011
8. Implementácia Projektu KVAlita pre zariadenia - KVApka
9. Diskusia
10. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala,
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.
Uznesenie:
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

že

zasadnutie

je
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K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Karafová informovala, že výsledkom hospodárenia KSK za rok 2011 je prebytok vo
výške 10 087 532,34 Eur, z čoho nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2011 schválené na
použitie v roku 2012 na pôvodne stanovený účel tvoria 414 059, 66 Eur. Zostávajúci prebytok
vo výške 9 673 472,68 Eur sa navrhuje na rozdelenie nasledovne:
1. Riešenie výpadku daňových príjmov
2 500 000,00 Eur
2. Výdavky na daň z príjmov z predaja akcií
1 900 000,00 Eur
3. Výdavky na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov
vo verejnom záujme
2 600 000,00 Eur
4. Rekonštrukcia Tabačky – kulturfabrik
500 000,00 Eur
5. Nevyčerpané bežné výdavky na projekt EHMK na akumuláciu
do rezervného fondu
72 700,00 Eur
6. Povinný prídel do rezervného fondu
1 008 753,68 Eur
7. Prídel do rezervného fondu účelovo neurčený
1 092 019,00 Eur
Uznesenie:
Prítomní členovia komisie mali pripomienku k úhrade straty z prepravy vo verejnom záujme.
Žiadajú, vzhľadom k rastúcej tendencii výdavkov, predloženie štruktúry výdavkov KSK na
úhradu straty za výkony vo verejnom záujme, prehľadu využiteľnosti spojov a o predloženie
návrhu úsporných opatrení. Materiál žiadajú predložiť na nasledujúce zasadnutie sociálnej
komisie.
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť bez
pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Karafová informovala , že v 1. Úprave rozpočtu v roku 2012 sú premietnuté 3 časti:
1. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb na základe aktualizovanej prognózy
Ministerstva financií SR z februára 2012 vo výške 3 000 000 Eur. Tento výpadok sa
navrhuje riešiť použitím prebytku hospodárenia KSK za rok 2011 a úsporou
v bežných výdavkoch.
2. Výsledky zo Záverečného účtu KSK za rok 2011.
3. Ostatné úpravy, vyplývajúce z dotácií, darov a grantov na projekty z fondov EÚ.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Karafová odprezentovala schválené projekty v tabuľkovej - prehľadnej forme, kde
vyzdvihla účel použitia finančných prostriedkov.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Jusková predstavila návrh VZN, prijatím ktorého dôjde k zvýšeniu finančného príspevku
resocializačným a krízovým strediskám na 1 klienta (neverejní poskytovatelia). Porada p.
predsedu vyžiadala doplňujúce informácie k materiálu.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Mgr. Jarušinská informovala o zavedení príspevku na režijné náklady, o podmienkach
úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov. Z uvedeného vyplynie zvýšenie stravnej jednotky.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa:1
K bodu č. 7
Ing. Fülöp odprezentoval vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2011 za sociálnu oblasť.
Spomenul realizované projekty, indikátory.
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Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
s návrhom na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Ing. Jusková, ako projektová manažérka sa vyjadrila k stavu realizácie projektu. Zmluvy
s vzdelávacími inštitúciami (výber procesom verejného obstarávania) boli uzavreté.
Vzdelávanie začalo v mesiaci marec 2012.
Uznesenie:
Komisia informáciu zobrala na vedomie
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Diskusia:
Po ukončení rokovania členovia komisie navštívili zariadenie a tiež boli oboznámení
s výsledkami úspešne realizovaného projektu výstavby hydroterapeutického centra v areáli
zariadenia z finančných prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, a tiež s ďalšími
víziami zariadenia (zriadenie podporovaného bývania rekonštrukciou nevyužitej a schátralej
budovy v areály zariadenia).

......................................................
Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka komisie

......................................................
MVDr. Anna Jenčová
predsedníčka komisie
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