Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
09.04.2013
Číslo:
1223/2013-RU19/8768
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 08. 04. 2013

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov o oprávnenosti
čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy vo
verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
3. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
5. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2012, Plán
činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., na rok 2013
6. Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015)
7. Informácia o realizácii projektu EHMK
8. Kontrolná činnosť v zariadeniach verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb za rok 2012
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.

že

zasadnutie

je

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:

1

Materiál odprezentoval Ing. Ladislav Olexa, vedúci odboru dopravy. Hovoril o metodikách
vykonávanej kontroly v inštitúciách SAD, ktorá je vykonávaná pravidelne, efektívne
a dlhodobo.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
vedomie.

predložený materiál

prerokovať a zobrať na

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií. KSK hospodáril v roku
2012 s prebytkom vo výške 5 257 210 €, z toho 555 154 € je potrebné použiť na pôvodne
stanovený účel v roku 2012. Zostávajúci prebytok vo výške 4 702 056,29 € je podľa návrhu
rozdelený nasledovne:
1. Vytvorenie fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je vytváraný po ukončení
10 161,05 €
niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami
2. Rekonštrukcie cesty II/535 v k.ú. Mlynky
949 009,00 €
3. Zvýšené výdavky vynaložené v dôsledku mimoriadnych poveternostných podmienok
v zimnom období 2012/2013
1 200 000,00 €
4. Práce naviac na investičných projektoch v rámci projektu Európske hlavné mesto
kultúry2013 a práce súvisiace s týmito projektmi
1 012 800,00 €
Zostatok vo výške 1 530 086 € sa navrhuje ponechať v rezervnom fonde. Prítomní členovia
komisie pozitívne hodnotili dosiahnutý prebytok hospodárenia.
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. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová. Návrh úpravy rozpočtu obsahuje nasledovné
okruhy úprav:
1. premietnutie výsledkov Záverečného účtu do rozpočtu na rok 2013
2. metodické zmeny v zmysle Opatrenia MF SR, čo nemá vplyv na výšku rozpočtu
3. dotácie, dary, granty z fondov EÚ
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Predsedníčka komisie p. MVDr. Anna Jenčová pripomenula, že v prípade uvoľnenia
finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 3/2006 je potrebné riešiť
poskytnutie dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice – Nad Jazerom, Levočská 2,
na projekt Pokračovanie stavby gréckokatolíckeho chrámu a pastoračného centra v Košiciach
– Nad Jazerom.

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. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval riaditeľ ARR, n.o. p. Ing. Tešliar. Informoval o činnosti ARR (10.
výročie založenia) a o pláne činnosti na rok 2013 vo všeobecnosti a tiež so zameraním na
sociálnu oblasť. 35 % činnosti ARR je činnosť pre Úrad KSK. Napriek uvedenému je
znížený rozpočet ARR oproti roku 2012 o 32 %. V roku 2013 pre OSVaZ budú spracované
v spolupráci s ARR nové strategické dokumenty pre všetky zariadenia v ZP KSK. Ďalej je to
projekt pre FSR a 2 projekty pre ROP – deinštitucionalizácia. Predsedníčka komisie odporúča
nájsť spôsob ako poskytovať služby agentúry aj iným subjektom za úhradu.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková. Informatívna správa o realizácii koncepcie
rozvoja sociálnych služieb hovorí o zrealizovaných konkrétnych úlohách v roku 2013. Plnenie
je z úrovne OSVaZ, ZvZP KSK, neverejných poskytovateľov a iných kľúčových inštitúcií.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie:
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Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Pani Ing. Gabriela Szabová z odboru kultúry odprezentovala súčasný stav realizovaných
investičných aktivít v rámci EHMK. Členovia komisie pozitívne zhodnotili implementáciu
projektov a riešenie problémov pri realizácii investičných projektov.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
vedomie.

predložený materiál

prerokovať a zobrať na

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Vedúca referátu pre zariadenia OSVaZ Mgr. Revajová zhodnotila kontrolnú činnosť referátu
voči neverejným a verejným poskytovateľom v kraji. Kontroly boli vykonané u 38 subjektov
podľa plánu kontrol (nedostatky: nesprávne počítané úhrady klientov, nesprávne ukončená
služba, zle spracované individuálne rozvojové plány, domáce poriadky..). Predsedníčka
komisie odporúča pokračovať a zintenzívniť pravidelné stretnutia s neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb.
K bodu č. 9- diskusia
Najbližšie stretnutie sociálnej komisie bude v zariadení sociálnych služieb VIA LUX Košice
– Barca, Andraščíkova 2 dňa 3.6.2013 o 14.30 hod.

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

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