Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
28.01.2013
Číslo:
1223/2013-RU19/1534
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 28. 01. 2013

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja
3. Informácia o realizácii projektu EHMK
4. Vyhodnotenie cieľov odboru sociálnych vecí a zdravotníctva – sociálne veci za rok 2012
a stanovenie cieľov na rok 2013
5. Diskusia
6. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že zasadnutie je
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa doplneného programu o nasledovné body:
5. Vystúpenie p. riaditeľa ADCH , Ing. Korpesia
6. Stanovisko odboru dopravy k verejnej doprave, a uhrádzaniu strát za poskytovanie verejnej
dopravy.
Uznesenie:
Prítomní schválili doplnený program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala predsedníčka komisie, uviedla dôvody navrhnutých zmien..
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť bez
pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál predstavila p. Szabová, pracovníčka OKaCR. 4 investičné stavby sú ukončené , u 3
projektov bolo požiadané o predĺženie termínu z objektívnych nepredvídateľných dôvodov.
Do konca mája budú všetky stavby ukončené. V rámci Gotickej, Vínnej a Železnej cesty bolo
vytipovaných 13 podujatí – TOP podujatia v Košickom kraji. V rámci otváracieho
ceremoniálu v Košiciach KSK realizoval projekt „Maping“ – videoprojekcia na Urbanovej
veži. Projekt TERRA INKOGNITA – projekt financovaný z rozpočtu KSK. Všetky
informácie, vrátane výstupov (brožúry, infoletáky, projekty...) sú detailne rozpísané na web
stránke KSK, a zároveň priebežne predkladané zastupiteľstvu.
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:
Ing. Jusková odprezentovala vyhodnotenie cieľov OSVaZ za rok 2012 a predstavila ciele na
rok 2013.
Uznesenie:
Komisia informáciu zobrala na vedomie. Zároveň členovia komisie žiadajú zaslať podklady
k novele zákona o sociálnych službách na pripomienkovanie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
P. riaditeľ Arcidiecéznej charity, p. Korpesio (prizvaný hosť), informoval o službách
poskytovaných ADCH v oblasti sociálnych služieb (ZPS, DSS, ZOS, útulok, nocľaháreň,
ZNB, ADOS, OS, špecializované poradenstvo). Ďalej informoval o možnom rozvoji
v budúcnosti – zriadenie útulku na Jarmočnej ulici v Košiciach. V súčasnosti hľadajú
možnosti financovania tohto investičného projektu. P. riaditeľ uviedol rôzne zdroje
financovania týchto zariadení, kde v najväčšej miere spolufinancuje poskytovanie sociálnych
služieb KSK, ďalej sú to 2% z daní. Predsedníčka komisie uviedla, že v druhu zariadenia:
útulok možno klientov rozdeliť na viac homogénnych skupín (tí ktorí nemajú záujem
o pomoc, a ďalšia skupina, ktorá je ochotná spolupracovať)
K bodu č. 6
P. Hužvík, pracovník odboru dopravy hovoril o zriadenej komisii (menovaná p.
predsedom), ktorá detailne skúma tržby a náklady každého dopravcu, ktorému sú uhrádzané
straty za služby vykonávané vo verejnom záujme. Komisia zasadá každoročne, v sídle
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dopravcov. Analýza efektivity autobusových spojov, na základe ktorej boli realizované
opatrenia, prinieslo 10% úsporu finančných prostriedkov. Autobusy sú vybavené GPS
modulmi- sleduje sa meškanie, dodržiavanie cestovného poriadku, počet cestujúcich... – na
základe týchto údajov sa každoročne koriguje cestovný poriadok a počet spojov. Zvýšenie
objemu financií z rozpočtu KSK spôsobuje najmä zvýšenie cien nafty. Aj napriek tomu KSK
ná najnižšie náklady na jeden odjazdený kilometer v porovnaní s ostatnými samosprávnymi
krajmi.
Členovia komisie reagovali na neúmerné zvýšenie finančných prostriedkov na úhradu
týchto strát dopravcom, oproti roku 2010, z rozpočtu KSK. Uviedli, že je evidentné, že
doteraz prijímané opatrenia nie sú postačujúce a treba hľadať spôsoby ako zapojiť do procesu
hľadania a uplatňovania vhodných nástrojov samotných dopravcov. Dopravcovia nereagujú
na konkrétne potreby cestujúcich, na rozdiel od konkurencie, napojenie na železničnú
dopravu, zastávky podľa potreby klientov, využitie mikrobusov - menšie počty cestujúcich....
Ukazovateľ, ktorý uvádza odbor dopravy je nepostačujúci, je potrebné vyhodnocovať
efektívnosť súborom rôznych ukazovateľov
Uznesenie:
Členovia komisie žiadajú odbor dopravy sledovať efektivitu znižovania nákladov vo verejnej
doprave a 1x ročne informovať členov sociálnej komisie o vývoji úhrady za služby a prijatých
opatreniach.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 7 - diskusia
Ing. Jusková informovala prítomných o skutočnosti, že plánovaný bod programu
„Kontrolná činnosť v zariadeniach“ – bude presunutý na najbližšie rokovanie komisie.

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

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

3

