Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
09.6.2016
Číslo:
2189/2016/OSVaZ/
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
zo 15. rokovania Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa
9.6.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v rokoch 2016

– 2018
5. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
6. Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020
7. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2015, Plán činnosti
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2016

8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2016
9. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016
10. Realizácia projektu: „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené
násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji.“

11. Diskusia
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že zasadnutie
je uznášaniaschopné. Z celkového počtu všetkých 23 členov je prítomných 13 členov
komisie.
Uznesenie: č. 14/2016
12. Prítomní schválili predložený program zasadnutia so zmenou bod č. 10 Realizácia
projektu: „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie
v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ bol presunutý na ďalšie
rokovanie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
Rozpočet bežných výdavkov sa navrhuje zvýšiť o 58 993 € z dôvodu nasledovných
skutočností:
 zvýšený rozsah
poskytovania stravovania
v zariadení ANIMA Michalovce
o stravovanie pre Detské centrum Zuzulienka, Okružná 46, Michalovce a Detské
opatrovateľské centrum Sloník, Ukrajinská 173/10 v Michalovciach, celkom vo výške
14 000 €,
 skvalitnenie služieb a prevádzky pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení
ARCUS Košice z úhrad za ošetrovateľskú starostlivosť vo výške 11 950 €,
 presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK na
zabezpečenie zabezpečenia opravy havarijného stavu v troch sociálnych bunkách
v zariadení HARMONIA Strážske vo výške 5 700 €,
 realizácia projektu MOST ÚSMEVOV 2016 v zariadení JASANIMA Rožňava
podporeného dotáciou z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 000 €,
 financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvorenia pracovného miesta
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu Šanca na
zamestnanie v zariadení ARCUS Košice o 25 343 €.
Rozpočet kapitálových výdavkov sa navrhuje zvýšiť o 89 800 €.
Pre zariadenie LUMEN Trebišov sa navrhuje schváliť kapitálové výdavky vo výške 80 400 €
na rekonštrukciu lôžkového výťahu pre imobilných klientov umiestnených v pavilóne „D“
zariadenia. Vzhľadom na havarijný stav používaného lôžkového výťahu sa jeho
prevádzkovanie neodporúča, pritom využívanie výťahu je pre týchto klientov nevyhnutné.
Zároveň sa navrhuje presunúť z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov
KSK z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov čiastku 9 400 € na dopracovanie
projektovej dokumentácie k projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov“ pre
zariadenie IDEA Prakovce.
Uznesenie č. 15/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 2
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
Suma vyčlenená v rozpočte KSK na rok 2016 na dotácie predstavuje čiastku 200 000 €, z toho
na dotácie do 3 300 € 100 000 €.
Celková výška poskytnutých dotácií od začiatku roka 2016 na základe rozhodnutia predsedu
Košického samosprávneho kraja je 35 561 €.
Uznesenie č. 16/2016:
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Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
vedomie.

predložený materiál

prerokovať a zobrať na

Hlasovanie č.3
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala p. Svistáková
Cieľom predkladaného materiálu je odôvodnenie a schválenie návrhu financovania
infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky.
Poradenský dom
Miestom realizácie by mohol byť objekt na Strojárenskej alebo Svätoplukovej ulici
v Košiciach. Účelom je vytvoriť priestor pre obyvateľov kraja na poskytovanie bezplatného
poradenstva pri riešení rôznych životných situácií, vrátane nepriaznivých. Navrhovaný
priestor by mal mať recepciu a čakáreň, poradenské miestnosti, detský kútik, celý priestor by
mal spĺňať podmienky univerzálneho dizajnu a vnútorné vybavenie priestoru uspôsobené aj
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou by mala byť aj bezplatná telefónna
linka, bezplatný prístup na internet, kopírovacie služby pre klientov a pod. Zámer je možné
doplniť aj o oblasť školstva napr. kariérne poradenstvo, špeciálny pedagóg, psychologická
poradňa zameraná na problémy študentov. Režijné náklady a bežná údržba budú uhradené
z nájomného, zabezpečenie prevádzky recepcie a kancelárie prvého kontaktu predpokladá
navýšenie zamestnancov OSVaZ o 2 osoby.
DSS Šemša
Zámerom návrhu je definitívne opustiť priestor Veľkého kaštieľa, odovzdať budovy, stavby
a pozemky hospodárskeho dvora a nahradiť ich novými kapacitami v priestore okolo Malého
kaštieľa a Nového pavilónu. Do úvahy pripadá rekonštrukcia budovy Nového pavilónu
vrátene výstavby 2 nových poschodí alebo výstavba novej budovy na mieste existujúcich
garáží - tento spôsob realizácie sa javí ako výhodnejší, nakoľko nedôjde k nežiaducim
zásahom do priameho života cca 100 prijímateľom sociálnej služby počas realizácie prác.
Obsahom projektového zámeru je:
a) stravovací úsek – kuchyňa, skladové priestory, priestor na výkon pomocných
a podporných činností, administratíva; v súčasnosti je stravovací úsek v prístavbe pri
Veľkom kaštieli,
b) priestory pre voľno časové aktivity - pracovné dielne, telocvičňa, rehabilitácia,
c) skladové hospodárstvo organizácie,
d) administratívne priestory pre úsek ergoterapie,
e) ubytovacie kapacity pre cca 40 prijímateľov sociálnych služieb.
V súčasnom období sú činnosti uvedené pod písm. b) - e) v priestore Veľkého kaštieľa, resp.
hospodárskeho dvora. Pred realizáciou je potrebné vyriešiť vysporiadanie budovy
tréningového chráneného bývania, ktorá bola vybudovaná z prostriedkov EÚ, prehodnotiť
kapacity zariadenia a rozhodnúť o nových hraniciach organizácie – podiel na rozlohe parku,
ponechanie ovocného sadu a pod.
Znižovanie energetickej náročnosti DSS.
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Verejný sektor má povinnosť realizovať opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti
budov. Za najvhodnejšie je považovaná výmena okien a termálna izolácia plášťa budovy
(vonkajšie múry, strecha, podlaha) a rekonštrukcia vykurovacích systémov. V súčasnosti si
okrem znižovania energetickej náročnosti budov neodkladnú rekonštrukciu, ktorá zahŕňa aj
obnovu všetkých rozvodov v budovách a obstaranie interiérového vybavenia vyžadujú najmä
budovy poskytujúce sociálne služby. Zariadenia boli vybrané na základe troch kritérií - ročné
náklady
na
výrobu
tepla
a vody
v prepočte
na
1 klienta, stav projektovej prípravy a perspektíva zariadenia, jeho rozvoj alebo útlm,
reštrukturalizácia. Boli vybrané tieto zariadenia:
1. REGINA Kráľovce – 1 100 tis. €
2. JASANIMA Rožňava – 1 930 tis. €
3. SUBSIDIUM Rožňava – 1 100 tis. €
4. HARMONIA Strážske – 800 tis. €
5. LIDWINA Strážske – 440 tis. €
6. ANIMA Michalovce – 380 tis. €
7. IDEA Prakovce – 360 tis. €
Uznesenie č. 17/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Jusková
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja je v kraji jedinou organizáciou, ktorá sa zaoberá
koordináciou a manažmentom dobrovoľníctva a je členom organizácie, ktorá združuje
dobrovoľníctvo na národnej úrovni - Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií so
sídlom v Stupave.
Uznesenie č. 18/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít Košického samosprávneho
kraja na roky 2016-2020 budú základným dokumentom Košického samosprávneho kraja pre

4

oblasť riešenia situácie marginalizovaných rómskych komunít v rámci zákonne stanovených
kompetencií KSK v tejto oblasti.
Uznesenie č. 19/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 6
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľAgentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o.
Ťažiskom prác Agentúry v roku 2015 bolo vypracovávanie 8 strategických dokumentov pre
KSK, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a aj pre iných. V oblasti sociálnej to
boli materály:
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020,
-Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 –2020.
Uznesenie č. 20/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
Uznesenie č. 21/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 8
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
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Do plánu úloh na II. polrok 2016 sú zaradené tieto materiály:
Júl – august 2016
- informácia o pripravovanej konferencii Úradu KSK „Efektívne nástroje na posilňovanie
statusu prijímateľa služby“.
September 2016
- národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb (Lidwina, Jasanima).
Uznesenie č. 22/2016:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 9
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 10

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

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