Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
28.5.2015
Číslo:
1572/2015/OSVaZ/16357
Vybavuje: Ing. Eva Schlifková
e-mail: Eva.Schlifkova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 285

ZÁPISNICA
z 9. rokovania Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa
28. 5. 2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
3. 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
4. Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2020
5. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2014, Plán činnosti
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2015
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2015
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015
8. Činnosť referátu pre občana za rok 2014

9. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že zasadnutie je
uznášaniaschopné. Z celkového počtu všetkých členov 24 je prítomných 14 členov komisie.
Uznesenie: č. 10/2015
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
V programe Sociálne služby sa navrhuje zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 354 277 €.
V podprograme Sociálne služby poskytované OvZP KSK sa navrhuje zníženie rozpočtu
o 45 723 €, ktoré vyplýva zo zvýšenia finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny SR oproti schválenému rozpočtu vo výške 16 277 €, z presunu výdavkov do
podprogramu Sociálne služby poskytované inými subjektmi pre neverejných poskytovateľov
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sociálnych služieb vo výške 50 000 € vzhľadom k tomu, že prijatím dotácie sa v tomto
podprograme uvoľnili daňové príjmy a z presunu bežných výdavkov do kapitálových
výdavkov v rámci tohto podprogramu na spolufinancovanie projektov z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 12 000 €.
V podprograme Sociálne služby poskytované inými subjektmi pre neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb sa navrhuje zvýšenie rozpočtu o 400 000 € zo zvýšených
príjmov z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 350 000 € a z uvoľnených daňových
príjmov vo výške 50 000 €. Zvýšenie výdavkov pre neverejných poskytovateľov vyplynulo zo
zvýšenia zazmluvneného počtu miest u občanmi žiadaných posudzovaných služieb a zo
zvýšenia finančného príspevku na klienta.
Keďže príspevok na klienta sa vypočítava zo štandardných výdavkov zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, jeho výšku ovplyvnili tieto
skutočnosti:
 schválenie novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej
došlo k zvýšeniu miezd v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK,
 zvýšenie počtu zamestnancov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z dôvodu plnenia normatívu počtu zamestnancov
v jednotlivých druhoch a formách sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych
službách.
Rozpočet kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby sa navrhuje zvýšiť o 76 000 €
z nasledovných dôvodov:
 poskytnuté dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu
sociálnych služieb, sú účelovo určené na kúpu motorového vozidla so zdvíhacou
plošinou pre zariadenia REGINA Kráľovce Košice vo výške 23 000 € a ONDAVA
Rakovec nad Ondavou vo výške 23 000 € a pre zariadenie LUMEN Trebišov na
polohovacie sprchovacie kreslo v hodnote 5 000 €,
 presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 12 000 € na
spolufinancovanie uvedených dotácií,
 stavebné úpravy priestorov určených pre poskytovanie ambulantnej formy sociálnych
služieb v kapacite 10 miest v objekte zariadenia ARCUS Košice v hodnote 13 000 €.
Uznesenie č. 11/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 2
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
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Suma vyčlenená v rozpočte KSK na rok 2015 na dotácie predstavuje čiastku 200 000 €, z toho
na dotácie do 3 300 € čiastku 100 000 €. Celková výška poskytnutých dotácií od začiatku roka
2015 na základe rozhodnutia predsedu Košického samosprávneho kraja je 14 900 €.

Uznesenie č. 12/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č.3
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
Medzi najzávažnejší a najzložitejší problém v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji
patrí postupná sociálna degradácia stále väčšej časti obyvateľov a z toho vyplývajúca
nezamestnanosť a chudoba. Dopyt po pracovnej sile sa vo väčšine tradičných odvetví
priemyslu a služieb postupe znižuje. Konkurenčný tlak na globálnych trhoch výrazne zvyšuje
tlak na rast produktivity práce, čo následne vedie k rušeniu „nepotrebných“ pracovných
miest a nárastu nezamestnanosti. Preto bez zmeny doterajšej hospodárskej politiky nie je
reálne predpokladať, že sa zamestnanosť ešte niekedy podarí udržateľným spôsobom dostať
aspoň na predkrízovú úroveň pred rokom 2008. Podľa štatistík Slovenská ekonomika z
hľadiska jej základnej funkcie, „zabezpečovania pracovných príležitostí“ pre obyvateľov, patrí
v tejto oblasti dlhodobo medzi najslabšie v Európskej únii. Z týchto skutočností vyplýva
základný cieľ misie KSK: intenzívna podpora tvorby nových pracovných miest v Košickom
kraji. Absolútnu nezamestnanosť, teda situáciu, keď je na trhu práce nedostatok ponuky
voľných pracovných miest a prebytok dopytu, teda čakateľov na prácu, je možné riešiť len
pokusom o vyrovnanie úrovne dopytu a ponuky na trhu práce, teda náhradou nedostatku
disponibilných pracovných miest tvorbou nových pracovných miest, a to pomocou troch
doplnkových cieľov:
1. zastavenie vytláčania pracovnej sily z trhu práce racionalizačnými opatreniami
najmä v priemyselných odvetviach a udržanie (stabilizácia) čo najväčšieho počtu
pracovnej sily na trhu práce cestou tvorby nových pracovných miest v odvetviach,
ktoré majú potenciál takéto nové pracovné miesta vytvoriť:
1.1 IT priemysel
1.2 znalostná ekonomika
1.3 kreatívny priemysel
1.4 logistický priemysel
2. rozvoj vidieka podporou odbytu domácej poľnohospodárskej produkcie tvorbou
vlastných distribučných a spracovateľských sietí (miestne potravinové sústavy)
s následným zvýšením tvorby nových pracovných miest v poľnohospodárskej
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prvovýrobe, pri jej spracovaní a distribúcii, poprípade v iných oblastiach služieb,
ktoré trh práce bude akceptovať, cestou cielenej podpory vlastných lokálnych
ekonomík založených na mikro a malých podnikoch
3. hľadanie alternatív k trhu práce pre pracovnú silu, ktorá z dôvodu jej
nadbytočnosti bola z trhu práce vytlačená a má minimálne predpoklady sa na trh
práce opäť vrátiť, cestou budovania paralelného trhu práce (ktorého hlavným
cieľom nebude maximalizácia zisku podnikateľa ale tvorba pracovných príležitostí
pre obyvateľov) podporou tvorby nových pracovných miest v oblasti
komunitného života, kde si daná komunita sama, vlastnými silami, pokryje čo
najväčší rozsah osobných a spoločenských potrieb prácou členov svojej komunity.
Uznesenie č. 13/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 4
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Marcela Juhászová.
Poslaním Agentúry je prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu
trvaloudržateľnému rozvoju Košického kraja vytváraním takých podmienok a mechanizmov
v regióne, ktoré umožnia riešiť prioritné problémy a realizovať ciele v zmysle
schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných strednodobých až dlhodobých
časových horizontoch.
Pôsobenie Agentúry sa sústreďuje na tieto oblasti:
 využívanie miestnych ľudských a prírodných zdrojov pre miestny
a regionálny rozvoj,
 podporné činnosti pre rozvoj zodpovedného podnikania,
 zvyšovanie kvality služieb v kultúrnej a sociálnej oblasti,
 rozvoj udržateľných foriem cestovného ruchu,
 životné prostredie, adaptácia na zmenu klímy, obnoviteľné zdroje energie.
Uznesenie č. 14/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
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Zdržal sa:
K bodu č. 6
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková. Na II. polrok 2015 nie sú zaradené do
programu jednotlivých zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja žiadne
materiály za sociálnu oblasť.
Uznesenie č. 15/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 6
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 7
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
Do plánu úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015 sú
zaradené tieto materiály:
August 2015: Správa o činnosti referátu pre občana
Október 2015: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb – aktualizácia
December 2015: Plnenie individuálnych cieľov pracovníkov OSVaZ za rok 2015
Uznesenie č. 16/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 7
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 8
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.

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

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