Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
08.10.2012
Číslo:
1377/2012-RU19/30885
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 08. 10. 2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa: v uznesení časť a), b), c)
3. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala,
je uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.
Uznesenie:
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.

že

zasadnutie

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Jusková odprezentovala návrh zmien uvedených v materiály do zastupiteľstva. Ďalej
predstavila predbežný návrh dohôd, ku ktorým dospeli predstavitelia Amálie, OZ Rehamenta,
Mesta Rožňava a KSK na stretnutiach dňa 4.10.2012 a 8.10.2012, a to:
• Ponechať Amaliu v priestoroch na Košickej ulici
• Uzavrieť zmluvu o dlhodobom nájme budovy vo vlastníctve OZ Rehamenta na 10
rokov za účelom vykonávania prac. terapie, bez úhrady nákladov s tým spojených
z rozpočtu KSK (réžia z fin. prostriedkov OZ Rehamenta) (T: 1.1.2013)
• Zlepšiť podmienky pre ubytovanie klientov a podmienok pre prac. terapiu v budove na
Košickej ulici z iných zdrojov, mimo rozpočtu KSK (T: 30.6.2014)
• Zachovať názov „AMALIA“ - ostala otvorená otázka právnej subjektivity Amalie
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Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
predložený materiál prerokovať a schváliť
s pripomienkou: zapracovať do materiálu rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej
organizácie JASANIMA o organizačnú súčasť Amalia s účinnosťou od 1.1.2013.
Diskusia:
P. poslanec Babič prezentoval názor zachovať v meste Rožňava 2 subjekty s právnou
subjektivitou (Jasanima a Subsidium).
P. poslanec Horník predstavil členom komisie uznesenie Zastupiteľstva mesta Rožňava , kde
žiadajú o zachovanie zariadenia Amalia. Upozornil na to, že zariadenie získalo certifikát
kvality podľa normy ISO.
P. Horváthová upozornila na ciele racionalizácie, a to je zníženie ekonomicky oprávnených
nákladov na klienta. Podporila myšlienku zmeny Amalie na neverejného poskytovateľa, kde
bude zabezpečené spolufinancovanie z rozpočtu KSK. Priklonila sa k názoru centralizovať
riadenie v Rožňave do 2 subjektov s právnou subjektivitou.
Zároveň komisia žiada vedúcu OSVaZ KSK o zabezpečenie prevodu nehnuteľného
majetku využívaného v rámci pracovnej terapie klientov Amalie, ktoré sú vo vlastníctve
OZ Rehamenta do majetku KSK.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1

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

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