Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
25.09.2014
Číslo:
1678/2014/OSVaZ/27636
Vybavuje: Ing. Eva Schlifková
e-mail: Eva.Schlifkova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 285

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa
25. 09. 2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie
a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým
osobám
3. Poskytnutie dotácií nad 3300 EUR v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. 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
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných
predpisov
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried
prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre
prijímacie konanie na školský rok 2015/2016
7. Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja – 4. etapa
8. Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
9. Diskusia

10. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala,
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.

že

zasadnutie

je

Uznesenie: č. 37/2014
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Mgr. Jana Mondiková.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v súlade s plánom kontrolnej činnosti
na rok 2014 kontrolu použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie
a
finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým
osobám v čase od 11.02.2014 do 03.04.2014. Účelom kontroly bolo preverenie dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri
hospodárení s dotáciami a finančnými príspevkami poskytnutými z rozpočtu vyššieho
územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám. Kontrola bola vykonaná
v kontrolovaných subjektoch, u desiatich príjemcov dotácie, sídliacich na území Košického
samosprávneho kraja: Klub historických a koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska
pri Košiciach, Ľuboš Grajcár – John the B tour, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
– Cirkevný zbor Svinica, MIMBRAIA s. r. o., OZ Čerešenka, Sláčikový orchester Musica
Iuvenalis, Mestský klub vzpierania a silových športov, Nadácia City TV, Maratónsky klub
Košice, Združenie Staromestské divadlo, za kontrolované obdobie 2012 – 2013 a súvisiace
obdobie. Kontrolou boli zistené menej významné porušenia niektorých ustanovení zákona
o účtovníctve, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, ako aj porušenia niektorých ustanovení zmlúv o poskytnutí dotácie. Zistené
nedostatky sa týkali najmä vedenia účtovnej evidencie o dotácii, nedodržania termínu na
predloženie hodnotiacej správy, nedostatočného sprístupnenia výstupov projektu verejnosti,
nedostatkov pri verejnom obstarávaní, náležitostí účtovných dokladov, nezriadenia
samostatného účtu na dotáciu a podobne. Finančné prostriedky boli vo všetkých prípadoch
použité na určený účel a zo zistených nedostatkov nevyplynula povinnosť vrátenia dotácie.
Uznesenie č. 38/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Mgr. Jana Mondiková.
V rozpočte KSK na rok 2014 boli v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja schválené
finančné prostriedky na dotácie poskytované podľa VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 200 000 €. Uznesením č. 114/2014 bolo
schválené zvýšenie objemu bežných transferov v rámci programu Podporné činnosti
programov KSK na poskytovanie dotácií v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
o 60 000 €. Výsledná suma vyčlenená v rozpočte KSK na rok 2014 na dotácie predstavuje
čiastku 260 000 €, z toho na dotácie nad 3 300 € v sume 130 000 €.
Uznesenie č. 39/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez
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Hlasovanie 3
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Mgr. Jana Mondiková.
Celková výška poskytnutých dotácií od začiatku roka 2014 na základe rozhodnutia predsedu
Košického samosprávneho kraja je 78 750 €.

Uznesenie č. 40/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č.4
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Jozef Houska.
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa vzťahuje
na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomoci orgánu verejnej moci podľa
osobitných predpisov. Cieľom je prijatie VZN o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb a o zmene a doplnení niektorých VZN, ktoré ustanoví spôsob výkonu verejnej moci
Košického samosprávneho kraja elektronickou cestou. V zmysle §4 ods. 1 má zabezpečiť
orgán verejnej moci vytvorenie a prevádzku prístupových miest, spoločných modulov
a agendových systémov. Prístupovým miestom pre výkon verejnej moci sú podľa §5 ods. 1
o.i. aj Ústredný portál verejnej správy (UPVS, www.slovensko.sk) a špecializované portály.
KSK zriadil
špecializovaný portál, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať
elektronickú komunikáciu. V rámci projektu Elektronizácia služieb VÚC KSK (ES VUC
KSK - OPIS) sú zriadené agendové systémy, t. j. informačné systémy KSK, ktoré umožňujú
výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu pôsobnosti a oprávnení podľa osobitných
predpisov. Podľa §4 ods. 5 orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta,
spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní
výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom
štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi
orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane
zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť je nutné
zabezpečiť najneskôr do 1. novembra 2016. KSK v rámci projektu ES VUC KSK - OPIS plánuje
spustenie elektronických služieb v priebehu roku 2015 a k tomuto termínu má byť prijatá aj príslušná
legislatíva, ktorá upraví spôsob výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach KSK.
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Uznesenie č. 41/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 5
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Štefan Kandráč.
Košický samosprávny kraj získal nové kompetencie v oblasti odborného vzdelávania novelou
zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon č.324/2012 Z. z.) od 1.01.2013. Od 1.01.2014 zákonom
č. 464/2014 Z.z. sa spresnili podmienky pre vydanie VZN k určeniu počtu tried prvého
ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku. V súlade s § 4 citovaného zákona KSK je povinný určiť
všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a
prípravu najneskôr do 31. októbra počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné
odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných
z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie,
ktoré sa bude konať v školskom roku 2014/2015 so začiatkom štúdia žiakov od 1.9.2015 v
súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami a
prognózami o vývoji trhu práce.
VZN sa vzťahuje na všetky stredné školy v územnej pôsobnosti okrem gymnázií
s osemročným vzdelávacím programom a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Okresného úradu Košice, ktoré sú zriadené na území košického kraja. Vo VZN sa neurčujú
počty tried pre prijímacie konanie na externú alebo kombinovanú formu štúdia v stredných
školách a na nadstavbové štúdium a na pomaturitné štúdium v súlade s § 69 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Uznesenie č. 42/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 6
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
S účinnosťou od 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnych službách č. 448/2008
Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil poskytovanie
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sociálnych služieb a rozsah kompetencií vyšších územných celkov. V súlade s uvedeným
KSK na základe uznesení Zastupiteľstva KSK pristúpil k realizácií optimalizácie siete
sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Od
uvedeného obdobia boli postupne realizované už 3. etapy optimalizácie, ktorých obsahom
bolo:
1. etapa optimalizácie bola schválená uznesením Zastupiteľstva KSK č. 757/2009 konaného
dňa 12. októbra 2009 a vychádzala z potreby zabezpečenia pôsobnosti KSK v súlade so
zákonom (išlo predovšetkým o vytvorenie podmienok pre vznik nových sociálnych služieb v
existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, ako napr. špecializované zariadenia a zariadenia
podporovaného bývania).
2. etapa optimalizácie bola schválená uznesením Zastupiteľstva KSK č. 327/2011 konaného
dňa 17. októbra 2011. Zámerom 2. etapy optimalizácie bolo zabezpečiť efektívne využívanie
finančných prostriedkov, zohľadniť regionálne/miestne potreby občanov, zabezpečiť
zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a optimalizovať kapacity v zariadeniach
s prihliadnutím na technické, materiálne a personálne podmienky v súlade
so
zákonom tak, aby boli kapacity zariadení plne využité.
3. etapa optimalizácie bola schválená uznesením Zastupiteľstva KSK č. 484/2012 dňa
22.10.2012 a jej cieľom bolo zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov
vynakladaných na poskytovanie sociálnych služieb z rozpočtu KSK za podmienky
zvyšovania, resp. zachovania kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Z dôvodu prijatej novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2014, v dôsledku
ktorej došlo k zmene cieľových skupín v niektorých zariadeniach sociálnych služieb, potreby
rozšírenia kapacity vybraných sociálnych služieb v pôsobnosti KSK pre vysoký dopyt po
týchto službách, zavádzania komunitných služieb a technicko-organizačných záležitostí je
predkladaný návrh 4. etapy optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Uznesenie č. 43/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.

...................................................
Ing. Eva Schlifková
tajomníčka komisie

....................................................
Mgr. Jana Mondiková
predsedníčka komisie
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