Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
30.7.2015
Číslo:
1572/2015/OSVaZ/24239
Vybavuje: Ing. Eva Schlifková
e-mail: Eva.Schlifkova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 285

ZÁPISNICA
z 10. rokovania Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa
30.7.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015
3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
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. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom samosprávnom
kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na
odstránenie zistených nedostatkov
6. Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky
7. Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji
8. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok
2014
9. Kúpa spoluvlastníckeho podielu obce Kráľovce k stavbe v k.ú. Kráľovce Košickým
samosprávnym krajom
10. Správa o činnosti referátu pre občana

11. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že zasadnutie je
uznášaniaschopné. Z celkového počtu všetkých 24 členov je prítomných 14 členov komisie.
Uznesenie: č. 17/2015
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.
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V podprograme Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK bolo za 1. polrok 2015 vyčerpaných 8 376 099 €, z toho na bežné výdavky čiastka 8 327
187 € a na kapitálové výdavky čiastka 48 912 €.
Kapitálové výdavky boli vyčerpané na nákup konvektomatu pre zariadenie ARCUS Košice
a umývačky riadu s príslušenstvom pre kuchyňu zariadenia REGINA Kráľovce.
Na
vypracovanie projektových dokumentácií boli čerpané na investičné akcie Zvýšenie
energetickej efektívnosti objektov pre zariadenia SUBSIDIUM Rožňava a IDEA Prakovce a
na Prístavbu priestorov pre realizáciu voľnočasových aktivít pre klientov zariadenia LUMEN
Trebišov.
K zvyšovaniu kvality služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi
z hľadiska
humanizácie prostredia bolo zabezpečené:










vytvorenie tréningového bývania v zariadení LIDWINA Strážske,
prenájom (od obce) samostatného bytu v Prakovciach za účelom vytvorenia zariadenia
podporovaného bývania pre 4 klientov zariadenia IDEA Prakovce,
v koncepciách jednotlivých zariadení zadefinovaný cieľ vytvárať tréningové bývanie alebo
zariadenia podporovaného bývania pre klientov týchto zariadení,
rušenie viac ako dvojlôžkových izieb klientov (znižovanie kapacity),
vytváranie priestorov na podporu nezávisloti klientov (kuchynky na prípravu stravy, sociálne
programy zamerané na získavanie zručností v oblasti komunikácie, starostlivosti o domácnosť
a pod.),
realizácia aktivít na zapájanie klientov do života komunity,
rozšírenie poskytovania služieb o ambulantnú a týždennú formu v zariadeniach ARCUS
Košice, IDEA Prakovce a DOMKO Košice,
vytváranie kontaktných miest najmä pre rodinných príslušníkov v zariadeniach ARCUS Košice
a SUBSIDIUM Rožňava,
rozdelenie organizačných štruktúr podľa jednotlivých druhov služieb (vo veľkokapacitných
a kombinovaných) v zariadeniach ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, LUMEN Trebišov, VIA
LUX Košice-Barca a HARMONIA Strážske.

Zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb absolvovali najmä kurzy v oblasti tréningov
pamäte, ergoterapie, bazálnej stimulácie, prístupu k agresívnemu klientovu a kurzov prvej
pomoci. Celkovo sa školení zúčastnilo viac ako 118 zamestnancov zo všetkých zariadení soc.
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Nové inovatívne formy práce boli zavedené v zariadeniach SUBSIDIUM Rožňava resonančná muzikoterapia, VIA LUX Košice-Barca– eukanistika, výroba šperkov, práca s
pedigom, výroba balzamov, JASANIMA Rožňava – Vítkov chodník zameraný na stimuláciu
chodidiel, pohybu a koordinácie.
Zníženie výdavkov za energie sa očakávajú v zrekonštruovaných objektoch zariadení
sociálnych služieb (DOMKO Košice, LUMEN Trebišov, ARCUS Košice a ONDAVA
Rakovec nad Ondavou). Vyčíslenie úspory bude možné až na konci roka 2015.
Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Sociálne služby poskytované neverejnými
subjektmi predstavuje čiastku 3 605 766 €.
Za I. polrok 2015 Úrad KSK evidoval 347 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby, z toho bolo 25 žiadostí evidovaných ako nevybavené v roku 2014 a v priebehu I.
polroka bolo doručených 322 žiadostí. Z uvedeného celkového počtu žiadostí o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby bolo vybavených spolu 336 žiadostí, čo predstavuje 96,82 %.
Oproti r. 2014 došlo k zvýšeniu zazmluvnených miest v posudzovaných sociálnych službách
(t. j. špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania
a rehabilitačné stredisko) spolu o 51 miest, v domove na pol ceste o 1 miesto a pri sociálnej
rehabilitáciu k zvýšeniu počtu hodín o 87.
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V r. 2015 došlo na Úrade KSK k zmene metodiky kontrolnej činnosti poskytovateľov
sociálnych služieb, t.j. výrazne rozšírenie predmetu kontroly poskytovateľov. Cieľom tejto
zmeny je zosúladiť poskytovanie soc. služieb s dodržiavaním jednotlivých ustanovení zákona
o sociálnych službách týkajúce sa všetkých oblastí poskytovania služieb. Takto realizované
kontroly kvality poskytovaných sociálnych služieb sú časovo podstatne náročnejšie ako
v minulosti. K dnešnému dňu bolo vykonaných 6 kontrol kvality poskytovaných sociálnych
služieb.
Doteraz boli zorganizované dve pracovné stretnutia s neverejnými poskytovateľmi, obidve sa
týkali metodiky kontrolnej činnosti, obsahu vnútorných predpisov, ktoré je poskytovateľ soc.
služby povinný spracovať, postupom pri poskytovaní služby, pri jej ukončení a pod.
Uznesenie č. 18/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
Rozpočet bežných výdavkov v programe Sociálne služby sa navrhuje zvýšiť
o 84 153 €, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 boli zvýšené
výdavky o 5 000 € a v tejto úprave sa navrhuje zvýšenie o 79 153 €.
Navrhované zvýšenie rozpočtu o 79 153 € vyplýva z nasledovných skutočností:
 poskytnutie príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 6 503 €,
 oprava havarijného stavu odpadovej kanalizácie v troch sociálnych bunkách
v zariadení HARMONIA Strážske vo výške 4 650 €,
 dofinancovania vybavenia novovybudovaných a zrekonštruovaných priestorov
v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou výške 18 000 €,
 potreba zazmluvnenia vyššieho počtu miest u neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb, najmä pre útulky a zariadenia núdzového bývania o cca 50 miest v období
od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015 vo výške 50 000 €.
Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo v podprograme Projekty
z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 5 000 € pre organizáciu
IDEA Prakovce z fondu udržateľnosti, ktorý je tvorený z rozpočtu KSK v súlade so zmluvou
o nenávratnom finančnom príspevku k projektu Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS
Prakovce – Matilda Huta. Finančné prostriedky budú použité na nutné opravy súvisiace so
zabezpečením riadnej prevádzky kaštieľa a tým aj plnenia indikátorov projektu stanovených
v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku, ktoré je nutné v súlade so zmluvou plniť.
V programe Sociálne služby sa navrhuje zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 39 416 €,
z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie
kapitálových výdavkov o 19 416 € a v tejto úprave sa navrhuje ich zvýšenie o 20 000 €.
Kapitálové výdavky vo výške 20 000 € sa navrhujú použiť na nákup nových technológií a
zariadení do stravovacích prevádzok, práčovní a pod. v zariadeniach sociálnych služieb.
Zároveň sa navrhuje schválenie použitia kapitálových výdavkov vo výške 47 150 € na
zakúpenie dvoch bytov pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske .
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Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie
rozpočtu kapitálových výdavkov o čiastku 19 416 € na financovanie projektových
dokumentácií k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov pre zariadenie IDEA Prakovce o
7 440 € a pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava o 11 976 €. Zároveň bol v tomto rozpočtovom
opatrení schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 47 150 € z investičnej akcie
Prístavba priestorov pre realizáciu voľnočasových aktivít pre klientov zariadenia LUMEN
Trebišov na zakúpenie dvoch bytov pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske.
Uznesenie č. 19/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č.3
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
Suma vyčlenená v rozpočte KSK na rok 2015 na dotácie predstavuje čiastku 260 000 €, z toho
na dotácie do 3 300 € čiastku 130 000 €. Celková výška poskytnutých dotácií od začiatku roka
2015 na základe rozhodnutia predsedu Košického samosprávneho kraja je 69 800 €.

Uznesenie č. 20/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
Predmetom kontroly bol rozpočet a výsledky rozpočtového hospodárenia vyššieho územného
celku, hospodárenie s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom vyššieho územného
celku, spoľahlivosť vnútorného kontrolného systému a plnenie opatrení z predchádzajúcej
kontroly NKÚ SR. Kontrolou bolo zistené nedodržanie niektorých ustanovení rozpočtových
pravidiel verejnej správy, vo vedení účtovníctva a inventarizovaní majetku, vo verejnom
obstarávaní, vo finančnej kontrole, pri plnení povinností spoločníka, pri uzatváraní zmlúv a
dohôd. Ďalej boli identifikované rizikové oblasti pri financovaní projektov, v rámci
organizačnej štruktúry a vo vnútornom kontrolnom systéme. Voči kontrolovanému subjektu
neboli uložené žiadne finančné sankcie – pokuta, penále, vrátenie finančných prostriedkov.
NKÚ SR predložil kontrolovanému subjektu odporúčania na odstránenie nedostatkov
zistených počas kontroly. Zamerané boli najmä na odstránenie stavu, pri ktorom dochádzalo
k nesúladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale aj na odstránenie rizík, ktoré
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zakladali predpoklad, že by k porušeniu všeobecne záväzných predpisov mohlo dôjsť
v budúcnosti.
Uznesenie č. 21/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 6
Materiál odprezentovala Mgr. Jana Jarušinská.
Stredná odborná škola technická v Košiciach vzdeláva žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia na svojich elokovaných pracoviskách už od roku 2012. Výchovno-vzdelávací
proces na týchto pracoviskách sa riadi školským vzdelávacím programom príslušných
odborov, v ktorých sa žiaci vzdelávajú priamo v miestach ich trvalého bydliska alebo v ich
blízkosti. Vzdelávanie sa uskutočňuje v dvojročných odboroch, ktoré sú určené žiakom, ktorí
neukončili úspešne 9. ročník základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku
v nižšom ročníku základnej školy. Cieľom zriadenia elokovaných pracovísk je zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich
ďalšieho vzdelávania, ďalej podpora sociálnej inklúzie príslušníkov MRK prostredníctvom
uľahčenia ich prístupu k vzdelávaniu, integrácia do spoločnosti a získavanie zručností
potrebných na trhu práce. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako
súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Samotnému zriadeniu
elokovaného pracoviska musí predchádzať jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že priestory mimo sídla školy, v ktorých škola
vykonáva resp. plánuje vykonávať pravidelnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa svojho
školského vzdelávacieho programu sú elokovaným pracoviskom školy a zriaďovateľ je
povinný požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o jeho zaradenie do
siete.
Uznesenie č. 22/2015:
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 odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
Dňa 29. januára 2014 schválila Vláda Slovenskej republiky Integračnú politiku SR, ako
súčasť Migračnej politiky SR do roku 2020. Predmetom uznesenia je aj odporúčanie pre
predsedov samosprávnych krajov rozpracovať Integračnú politiku SR do akčných plánov na
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podmienky samosprávnych krajov. Zahájením prác na príprave akčného plánu pre Košický
kraj sa zistilo, že problém migrantov bol podcenený. Boli absolvované rokovania so všetkými
inštitúciami, ktoré prichádzajú v nejakej forme do styku s problematikou migrantov a zistilo
sa, že ide o problematiku, ktorá môže mať nezanedbateľný vplyv aj na ekonomiku Košického
kraja najmä z pohľadu obsadzovania disponibilných pracovných miest pre nízko
kvalifikovanú pracovnú silu migrantmi. Práve takéto voľné pracovné miesta sú v Košickom
kraji ale aj na Slovensku výrazne nedostatkové v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ.
Preto hlavným cieľom integračnej koncepcie je dosiahnutie riadenej migrácie cestou
vytvorenia spolupracujúcej siete všetkých orgánov a inštitúcií prichádzajúcich do styku
s problematikou migrantov, v súlade s novou víziou pripravovaného Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 - 2022. V rámci procesu prípravy integračnej
koncepcie boli absolvované stretnutia s Migračným úradom SR, OZ Marginal, IOM
(Medziárodná organizácia pre migráciu), Oddelením cudzineckej polície PZ Košice,
ÚPSVaR, Odborom živnostenského podnikania – Okresný úrad Košice, Oborom všeobecnej
vnútornej správy – Okresný úrad Košice a Inšpektorátom práce Košice. S uvedenými
inštitúciami sa dohodlo sprístupnenie ich interných databáz pre potreby stratégie, aby sa vedel
stav problematiky migrantov v Košickom kraji priebežne sledovať a vyhodnocovať.
V spolupráci s IOM bolo dňa 12.5.2015 zorganizované prvé stretnutie pracovnej skupiny
k tvorbe integračnej koncepcie v Košickom kraji za účastí všetkých vyššie uvedených
inštitúcií, vrátane Katolíckej charity, ktorá má nahradiť OZ Marginal. Výstupom pracovného
stretnutia je materiál „Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji (Regionálna
integračná koncepcia)“. Hlavným cieľom materiálu nie je len zmapovať migračnú situáciu
v Košickom kraji, ale predovšetkým navrhnúť konkrétne aktivity, ktoré budú napomáhať v
procese integrácie cudzincov a budú slúžiť ako preventívne nástroje pri predchádzaní rizík
vzniku ekonomicky, sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti a vzniku uzatvorených a
exkludovaných komunít migrantov.
Uznesenie č. 23/2015:
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 odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
Podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja §11 ods. c) Vyšší územný
celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja každoročne do 30. júna
zasiela ministerstvu správu o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho
rozvoja.
Demografia: Migračný pohyb obyvateľstva dosahuje v sledovanom období záporné hodnoty
a teda úbytok obyvateľstva. Pre obyvateľstvo je typický postupný pokles obyvateľstva
v predproduktívnom a produktívnom veku a následné starnutie populácie.
Trh práce a sociálne štatistiky: Miera zamestnanosti podľa VZPS vo veku 15 – 64 rokov
bola nižšia o 4,6% ako je priemer za SR. Miera nezamestnanosti podľa VZPS dosiahla 15,6%
(priemer za SR 13,2%), pričom takmer 30% nezamestnaných bolo vo veku 25 – 34 rokov.
Školstvo: Počet škôl i počet žiakov v Košickom kraji mali v posledných rokoch klesajúci
trend, čo súvisí s demografickým vývojom. V súčasnosti je v kraji 440 materských škôl (415
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štátnych, 12 súkromných a 13 cirkevných), 310 základných škôl (284 štátnych, 8 súkromných
a 18 cirkevných), 59 stredných škôl (44 štátnych, 11 súkromných a 4 cirkevné) a 36 gymnázií
(23 štátnych, 6 súkromných a 7 cirkevných). Opačný trend vo vývoji počtu žiakov je na
konzervatóriách, keď na 4 konzervatóriách vzrástol počet žiakov oproti roku 2008 o viac ako
90%. Na území kraja sídlia 3 verejné vysoké školy, ktoré majú charakter univerzitných
vysokých škôl a 1 súkromná vysoká škola neuniverzitného charakteru.
Kultúra: Na území Košického kraja je 12 divadiel (resp. stálych scén, z toho 2 neštátne), 14
divadelných súborov, 10 múzeí, ktoré navštívilo takmer 282 tisíc návštevníkov, pričom
sledujeme pokles návštevníkov napriek tomu, že mesto Košice bolo Európskym hlavným
mestom kultúry. V kraji sú 3 galérie, ktoré navštívilo 41 tisíc návštevníkov, pričom možno
opäť sledovať pokles ich počtu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Počet fungujúcich
knižníc sa každoročne znižuje, v súčasnosti ich je 199 (pokles o 77 k roku 2007).
Zdravotníctvo: V kraji je 19 zdravotníckych zariadení. V krajskom meste Košice sa
nachádza 7 nemocníc s krajskou pôsobnosťou. V súlade s celoslovenským trendom sa
postupne znižuje počet lôžok, v roku 2012 bolo 5 315 lôžok (oproti roku 2007 pokles o
takmer 13%). Opačný trend možno sledovať v oblasti sociálnej starostlivosti, kde je
zaznamenaný rast tak v počte zariadení ako aj v počte miest v týchto zariadeniach.
V súčasnosti je v kraji 137 zariadení sociálnej starostlivosti, v ktorých je 5 761 miest (oproti
roku 2007 ide o 37% nárast).
Ekonomika a doprava. Na území Košického kraja je v súčasnosti celkovo 2 381,81 km ciest.
Najvyšší podiel tvoria cesty III. triedy (59,4%), najnižší dlhodobo rýchlostné cesty (1,1%)
a diaľnice (0,2%).
Cestovný ruch: V kraji je evidovaných 346 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 26 139,
ktoré v roku 2013 navštívilo 314 651 návštevníkov (7,8% z počtu návštevníkov ubytovacích
zariadení v rámci SR). Počet návštevníkov v porovnaní s rokom 2008 poklesol o viac ako 42
tisíc návštevníkov (11,8%).
Uznesenie č. 24/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 9
Materiál odprezentovala JUDr. PhDr. Martina Netolická.
Košický samosprávny kraj je podielovým spoluvlastníkom stavby - domu v katastrálnom
území Kráľovce, obec Kráľovce, zapísanej v liste vlastníctva č. 619 v podiele 2/3, ktorého
správcom je REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195. Vlastníkom podielu 1/3
stavby je obec Kráľovce. Pozemok, na ktorom sa stavba nachádza, je vo výlučnom
vlastníctve KSK.
REGINA - DSS poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb s kapacitou 55 miest.
Organizačnými súčasťami bez právnej subjektivity sú: Krízové stredisko sídliace
v prenajatých priestoroch od Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. na Adlerovej ulici 4
v Košiciach (v bytových jednotkách) s kapacitou 13 miest a Krízové stredisko v Čani
s kapacitou 11 miest. Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou REGINA - DSS so
sídlom v Kráľovciach má jednu organizačnú súčasť bez právnej subjektivity: krízové
stredisko s kapacitou 24 miest. Kapacita v rámci domova sociálnych služieb ostáva
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nezmenená – 55 miest. Výhodami kúpy spoluvlastníckeho podielu obce Kráľovce k stavbe by
bolo zníženie výdavkov z rozpočtu KSK z nasledovných dôvodov:
a) Krízové stredisko na Adlerovej ul. 4, v Košiciach je situované v prenajatých
bytových jednotkách v bytovom dome, ktorého vlastníkom je mesto Košice. Po
presťahovaní krízového strediska by boli tieto bytové jednotky odovzdané vlastníkovi.
b) Do krízového strediska na Adlerovej ul. 4 je potrebné stravu dovážať, pretože
v objekte nie sú vytvorené podmienky pre vlastnú kuchyňu, nebude potrebné robiť
verejné obstarávanie na potravinárske produkty na raňajky (malý objem tovaru).
c) Po presťahovaní krízových stredísk do objektu v Kráľovciach sa znížia prevádzkové
náklady: na spravovanie objektu v Čani (v ktorom je v súčasnosti umiestnené jedno
krízové stredisko), na administratívu (spojenie personálneho a ekonomického úseku), na
pohonné hmoty (dovoz stravy).
d) Objekt v Čani sa po presťahovaní krízového strediska stane prebytočným majetkom
KSK, vhodným na predaj.
Na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vrátane plynovej prípojky obec zabezpečila
znalecký posudok, na základe ktorého uznesením Obecného zastupiteľstva v Kráľovciach č.
57/2015 zo dňa 20.05.2015 bol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu obce Kráľovce
k stavbe pre KSK za kúpnu cenu 132 333,00 € (1/3 z hodnoty nehnuteľnosti podľa
znaleckého posudku). V uvedenej kúpnej cene je zahrnutá aj plynová prípojka.
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva a odbor majetkovoprávny predkladajú Komisii
Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu
obce Kráľovce za kúpnu cenu 132 333,00 €.
Uznesenie č. 25/2015:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 9
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 10
Materiál odprezentovala Mgr. Slávka Štovčíková.
Komisia vyslovila poďakovanie za kvalitne spracovaný materiál a jeho prezentáciu.

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

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