Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
24.09.2012
Číslo:
1377/2012-RU19/28495
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 17. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 24. 09. 2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
5. Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že zasadnutie
je uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu s doplnením
bodu č.6 : Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský Červený kríž, územný spolok
Košice – mesto.
Uznesenie:
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie škontatovala podľa písomných materiálov, že odbor sociálnych vecí
a zdravotníctva Úradu KSK neodporúča poskytnúť dotáciu na žiadosť ADCH na opravu
strechy objektu vo vlastníctve mesta Košice. Mgr. Zuzana Prextová prečítala negatívne
stanovisko odboru sociálnych vecí a zdravotníctva k tejto žiadosti.
Po ukončení rozpravy dala predsedníčka komisie hlasovať o návrhu predloženej žiadosti.
Členovia komisie neodporučili uvedenú žiadosť schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 0
Proti: 10
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie 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: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie predstavila dôvody a zámery predloženia Návrhu VZN, ktorý bol
schvaĺený členmi komisie na predchádzajúcom zasadnutí.
Zdôvodnila zvýšenie úhrad v zariadeniach KSK v priemere o 9% t.j. o mieru inflácie
za posledné roky, ale len za odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby a ďalšie zmeny súvisiace so zmenou legislatívy (napr.
vypustenie úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania, vypustenie platenia úhrady
v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately z dôvodu, že KSK nemá vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti takéto zariadenia, určenie podmienok na poskytovanie
nadštandardných činností v zariadeniach).
Zdôraznila, že :
- Priemerná výška EON v KSK v špecializovanom zariadení, domove sociálnych
služieb a zariadení podporovaného bývania patrí v porovnaní s ostatnými VÚC medzi
najnižšie.
- Priemerná výška úhrad v zariadeniach KSK patrí v porovnaní s ostatným VÚC medzi
najnižšie,
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-

Výška priemernej úhrady v zariadeniach KSK vo vzťahu k celkovým EON
v porovnaní s ostatnými VÚC patrí taktiež medzi najnižšiu.
Finančné prostriedky zo zvýšených úhrad budú použité na zvyšovanie kvality
sociálnych služieb
Ochranu príjmu prijímateľov sociálnych služieb zabezpečuje ustanovenie § 72 zákona
o sociálnych službách v znení neskorších predpipsov

Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
bez pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

predložený materiál prerokovať a schváliť

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Ondrej Bernát odprezentoval dôvody predloženia 3. etapy optimalizácie
sociálnych služieb. Uviedol, že cieľom navrhovanej 3. etapy optimalizácie je efektívne
využívanie finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb
z rozpočtu KSK za podmienky zvyšovania, resp. zachovania kvality poskytovaných
sociálnych služieb s tým, že zdôraznil finančnú krízu a potrebu hľadania riešení zabezpečenia
sociálnych služieb v kraji. Predstavil dôvody zrušenia rozpočtových oragnizácií príp. súčastí
zariadenia ako aj zúženia a rozšírenia predmetov činností rozpočtových organizácií.
Mgr. Zuzana Prextová doplnila, že dňa 11. 9.2012 boli zástupcovia rodičov detí
umiestnených v zariadení AMALIA - DSS prijatí na Úrade KSK, u vedúcej odboru
sociálnych vecí a zdravotníctva. Boli im vysvetlené dôvody navrhovaných zmien, trvalá
neudržateľnosť prevádzkovania zariadenia AMALIA ako samostatnej rozpočtovej organizácie
z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov ako aj skutočnosť, že o zrušení zariadenia
AMALIA sa začalo hovoriť pred viac ako 3 rokmi. Uviedla, že v súčasnosti z dôvodu
nevyhovujúcich priestorových podmienok je poskytovanie pracovnej terapie realizované
v priestoroch nehnuteľnosti vo vlastníctve občianskeho združenia REHAMENTA. Z analýzy
získaných finančných prostriedkov z darov a sponzorského vyplynulo, že uvedené občianske
združenie získalo za obdobie rokov 2002 – 2011 finančné prostriedky vo výške 144 000.-€
(z
týchto
prostriedkov
bola
zakúpená
aj
predmetná
nehnuteľnosť).
Pre porovnanie – zariadenie AMALIA – Domov sociálnych služieb získalo za toto obdobie
len 11 083 € vo forme darov a sponzorského. Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie sociálnej
služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa sa javí ako efektívnejšie
Členovia komisie boli písomne oslovení a preto sa k uvedenému bodu konala dlhšia
diskusia. Z diskusií vyplynulo, že by sa mala dať ďalšia šanca pre tieto organizácie.
Členovia komisií prerušili rokovanie v uznesení v časti a), b), c), ktoré sa týkajú
zrušenia ropočtových organizácií JASANIMA – DSS a AMALIA – DSS s právnym
nástupcom na zariadenie SUBSIDIUM – SŽ, ZpS a DSS s tým, aby sa uskutočnili ďalšie
rokovania o možnosti zachovania týchto organizácií, príp. rokovania fungovania zariadenia
AMALIA – DSS prostredníctvom občianskeho združenia REHAMENTA s tým, že majetok
by bol prenechaný občianeskemu združeniu formou nájmu za cenu s dôvodmi hodnými
osobitného zreteľa.
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Ďalší termín rokovania stanovila predsedníčka komisie na 8.10. 2012 o 14.00 v budove Úradu
KSK, ( zasadačka č.208).
Uznesenie:
Komisia odporúča o uznesení v časti a), b), c) rokovať ešte samostatne na dňa 8.10. 2012.
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
bez pripomienok v časti uznesenia d), e), f).
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3

predložený materiál prerokovať a schváliť

K bodu č. 6
Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský Červený kríž, územný spolok
Košice – mesto
Mgr. Zuzana Prextová odprezentovala dôvody predloženia materiálu, ktorým
je implementácia projektu v rámci ŠFM a potreba presťahovania klientov SČK.
Uviedla, že prenechať majetok vyššieho územného celku do nájmu je možné iba
na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo aj tzv. priamym nájmom,
a to najmenej za také nájomné, aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú
do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti..Výnimkou z tohto
postupu sú dôvody hodné osobitného zreteľa, o ktorých zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov. Správca nebytových priestorov DOMKO, odbor sociálnych
vecí a zdravotníctva a porada predsedu KSK navrhli prenajať SČK nebytové priestory,
tzn. 4 miestnosti, 2 sociálne zariadenia spolu o výmere 230 m2 na 3. poschodí
na Turgenevovej, a to po dobu rekonšrukcie budovy na Komenského ulici č. 19 v Košiciach
za nájomné vo výške 1,00 €/mesiac. Predpokladaný termín rekonštrukcie je od 15. novembra
2012 do 1. októbra 2013. SČK sa bude spolupodieľať na úhrade nákladov za dodávané média
a iné zmluvne dohodnuté služby počas celej doby prenájmu.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť bez
pripomienok.
V závere poďakoval Ing. Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu KSK ako aj MVDr. Anna Jenčová,
predsedníčka Sociálnej komisie Zastupiteľstva KSK všetkým prítomným za účasť
a pripomienky k materiálom.

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

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