Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
29.07.2013
Číslo:
1223/2013-OSVaZ/20896
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 29. 07. 2013

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie rokovania
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2013
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja pre prijímacie konanie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zrušení
Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice
Informácia o realizácii projektu EHMK
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že zasadnutie nie je
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.
Prítomní členovia komisie schválili predložený program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií. Bežné príjmy KSK za
prvý polrok 2013 sa plnia priaznivo, DPFO sa plní na 50,15 %, DzMV je výrazne prekročená
( 72,51 % z ročného rozpočtu ), nedaňové bežné príjmy predstavujú takmer 60 % plnenie.
Horšia situácia je u kapitálových príjmov, neplnia sa príjmy z predaja majetku ani príjmy
z fondov EÚ z dôvodu posunu termínov výziev a implementácie projektov.
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Bežné výdavky KSK boli v prvom polroku 2013 plnené rovnomerne a primerane
hodnotenému obdobiu, kapitálové výdavky boli čerpané podľa dosiahnutých príjmov.
Prítomní členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií.
V predkladanom návrhu úpravy rozpočtu sa navrhuje riešenie nasledovných okruhov
problémov:
1. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb na základe aktualizovanej prognózy MF SR z júla
2013 vo výške 1 000 000 €. Tento výpadok sa navrhuje riešiť použitím prebytku bežných
príjmov a úsporou v bežných výdavkoch.
2. Informovanie zastupiteľstva o Rozpočtových opatreniach schválených predsedom KSK,
ktoré riešili priebežne nevyhnutné operatívne zmeny v rozpočte, presuny medzi
programami a podprogramami.
3. Ostatné úpravy, vyplývajúce z prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ, z darov
a sponzorských príspevkov a pod.
Prítomní členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a schváliť bez pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva informoval členov komisie o návrhu VZN
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl. Počty tried boli určené na základe
vykonanej analýzy v spolupráci so školami.
Prítomní členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a schváliť bez pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva. Informoval členov
komisie, že na základe zmeny legislatívy je potrebné uznesením zrušiť Strednú odbornú školu
pôšt a telekomunikácií v Košiciach vyradenú zo siete škôl MŠ SR. Ide o administratívny
úkon.
Prítomní členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a schváliť bez pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Gabriela Szabová z odboru kultúry a cestovného ruchu odprezentovala aktuálny stav
implementácie projektov EHMK, Terra incognita.
Prítomní členovia komisia odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Zuzana Jusková, vedúca OSVaZ informovala prítomných o dokumentoch prijatých na
národnej úrovni, ktoré súvisia s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb (ďalej iba „DI SS“)
v SR. Novou myšlienkou DI SS je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Predpokladá sa zatvorenie veľkokapacitných pobytových zariadení a zároveň vybudovanie
siete komunitných (ambulantných a terénnych) sociálnych služieb. KSK aj napriek
uvedenému nenavrhuje zrušenie existujúcich zariadení, ale zavádza do ZvZP KSK prvky DI
SS, zníženie počtu klientov, zmeny organizačných štruktúr... V súčasnosti sú spracovávané
stratégie DI SS jednotlivých zariadení a v roku 2014 bude spracovaná príloha č.1 Koncepcie
rozvoja sociálnych služieb v KSK týkajúca sa DI SS v KSK.
Ďalej navrhujeme pilotne deinštitucionalizovať zariadenie LIDWINA zo zdroja: štrukturálne
fondy.
K bodu č. 8 - diskusia
....................................................
Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka komisie

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