Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 04.04.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Zasadnutie sociálnej komisie otvorila predsedníčka komisie PhDr. Cibereová. Program
komisie prebiehal podľa programu uvedeného v pozvánke:
1.

Schválenie programu:
Uznesenie č. 1/2018: sociálna komisia schvaľuje program zasadnutia komisie podľa programu
Hlasovanie:
Z: 11
Zdržal sa: 0
P: 0

2.

Voľba podpredsedu sociálnej komisie: Predsedníčka komisie navrhla za podpredsedníčku
sociálnej komisie MUDr. Renátu Lenártovú.
Uznesenie č. 2/2018: sociálna komisia schvaľuje za podpredsedu komisie MUDr. Renátu
Lenártovú
Hlasovanie:
Z: 9
Zdržal sa: 2
P: 0

3.

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Materiál uviedol Ing. Demo a Ing. Lipovská z finančného odboru Úradu KSK. K predloženému
materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 3/2018: sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
Hlasovanie:
Z: 11
Zdržal sa: 0
P: 0

4.

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
Materiál uviedol Ing. Demo a Ing. Lipovská z finančného odboru Úradu KSK. Návrh rozpočtu je
pripravený v súlade s platnými právnymi predpismi, je tvorený na obdobie 3 rokov, záväzný je
návrh rozpočtu na r. 2018. Sociálna oblasť: pre neverejných poskytovateľov je navrhovaná
čiastka 7 400 tis. €. Pre verejných poskytovateľov je navrhovaný rozpočet – bežné výdavky - vo
výške 20 355 405 €, v navrhovanej sume je zahrnutá valorizácia miezd zamestnancov v súlade
s platnou legislatívou. Kapitálové výdavky na sociálnu oblasť sú navrhované vo výške 8508 695 €.
Do navrhovaných výdavkov sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu 7 zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z prostriedkov Európskej investičnej banky, ktoré bolo
schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 364/2016. Ide o tieto zariadenia: Regina, Jasanima,
Subsidium, Harmonia, Lidwina, Anima, Idea.
Rozprava k predloženému návrhu rozpočtu:
MUDr. Lenártová:
- požiadala o predloženie výšky platov na pracovných pozíciách v členení podľa jednotlivých
zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (ďalej iba „ZSS“)
- požiadala o informáciu, či boli do návrhu rozpočtu zapracované aj schválené príplatky za
prácu vo sviatok a v noci od mája 2018? Ing. Lipovská: Finančné prostriedky na schválené
príplatky pre zamestnancov ZSS sú už zahrnuté v návrhu rozpočtu. Ing. Lipovská vysvetlila aj
spôsob rozpočtovania mzdových výdavkoch v jednotlivých ZSS: výdavky sú rozpočtované
podľa schválených platových inventúr, v ktorých každé ZSS uvádza pracovnú pozíciu,
zaradenie do príslušnej platovej triedy a platového stupňa každého jedného zamestnanca.
Do mzdových výdavkov je zahrnutých aj 18% zdrojov na pohyblivú zložku, o ktorej rozhoduje
riaditeľ ZSS.

-

V rozpočte sa tvorí vysoká rezerva, z akého dôvodu? Ing. Lipovská: ide o rezervu na
realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov v prípade ich schválenia, napr. realizácia
projektu „Cesta do komunity“. Ide o podaný investičný projekt podaný v rámci vyhlásenej
výzvy IROP, Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
ktorý je zameraný na čiastočnú deinštitucionalizáciu sociálnych služieb poskytovaných
v zariadení LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom.
- Aké sú dôvody navýšenia rozpočtu na KOCR? Ing. Lipovská: nejedná sa o navýšenie, do tejto
kapitoly boli zahrnuté aj výdavky súvisiace s programom Terra Incognita.
- Aké sú dôvody výdavkov na činnosť Úradu KSK? Ing. Lipovská: do návrhu boli zapracované
požiadavky na vypracovanie auditov: finančný, personálny, protikorupčný, audit
informačných technológií.
- Na r. 2018 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky na šport, na r. 2019 je
rozpočtovaná čiastka 300 tis. €. V minulom volebnou období bola odsúhlasená rekonštrukcia
troch telocviční. Ing. Lipovská: rekonštrukcia telocviční by mala byť realizovaná
z prostriedkov európskej investičnej banky, namiesto telocvične v Trebišove má byť
realizovaná telocvičňa v Košiciach na elektrotechnickej škole.
Hlavný kontrolór KSK Ing. Hudák:
- Rekonštrukcia ZSS je plánovaná už niekoľko rokov (projekty MunSef, ŠFRB, EIB), v r. 2017
boli v rozpočte schválené prostriedky vo výške 6 110 tis. €, v rozpočte na r. 2018 navrhovaná
čiastka je o 700 tis. € vyššia. Boli projektové dokumentácie aktualizované? Ing. Lipovská:
požiadavku uplatnil investičný odbor.
O 13.58 hod. sa Mgr. Ihnát ospravedlnil a z komisie odišiel.
MUDr. Farkaš:
- Kto zadal požiadavku na vypracovanie auditov? Ing. Demo: spracovanie finančného auditu je
povinnosťou zo zákona, cieľom spracovanie ďalších auditov je znižovať výdavky KSK. Verejné
obstarávanie na jednotlivé audity ešte nebolo realizované.
P. Sačko: integrovanú dopravu v kraji je potrebné rozvíjať. Spoločnosť odporúča nezrušiť,
navrhovaná suma 5 tis. € je na udržanie činnosti spoločnosti.
JUDr. Rovinský:
- Je v navrhovanom rozpočte dostatok prostriedkov na zabezpečenie toho, aby športoviská
škôl slúžili aj verejnosti? V areáli na Popradskej ulici areál využívala v minulosti aj verejnosť,
v súčasnosti to už nie je možné.
MUDr. Lenártová: podľa skúsenosti mesta Košice je najlepším riešením, aby využívanie
športoviska zabezpečovala priamo škola: je potrebné mať spracovaný prevádzkový poriadok,
pracovníka, ktorý bude zabezpečovať dohľad, areál otvorí a zatvorí. Iba tak sa dá predchádzať
devastácií areálu.
JUDr. Rovinský: Majú školy finančné prostriedky na zabezpečenie tejto aktivity? Ing. Lipovská:
z preneseného výkonu nie, finančné prostriedky by bolo potrebné vyčleniť z rozpočtu KSK.
Ing. Eperješi z odboru školstva: na odbore školstva je vytvorený referát športu, urobia analýzu
využívania športovísk pri jednotlivých školách s vyčíslením nákladov na ich sprístupnenie
verejnosti cez motivačnú zložku pre zamestnancov školy. Úlohu zadajú riaditeľom na najbližšej
porade, ktorá sa uskutoční 12.4.2018, cieľom bude sprístupniť športoviská verejnosti bez
poplatku.
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Ing. Hudák: neodporúča riešiť motivačné ohodnotenie zamestnancov na zabezpečenie vyššie
uvedeného cez prenesený výkon, vzniknuté náklady odporúča rozpočtovať prostredníctvom
programu šport.
Rozprava k tomuto bodu bola ukončená.
Uznesenie č. 4/2018: sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
Hlasovanie:
Z: 8
Zdržal sa: 2
P: 0
5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Materiál uviedol Ing. Eperješi z odboru školstva: pre základné umelecké, jazykové školy
a školské zariadenia na r. 2018 je rozpočtová čiastka 1 800 tis. €. K predloženému materiálu
neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 5/2018: sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
Hlasovanie:
Z: 10
Zdržal sa: 0
P: 0

6.

Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho kraja za
predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie
finančného príspevku na rok 2018
Materiál uviedla Mgr. Langerová, riaditeľka Dobrovoľníckeho centra. K správe o plnení aktivít
centra za r. 2017 okrem informácií uvedených v správe uviedla, že centrum sa vo vyššej miere
zameralo na rozvoj dobrovoľníctva hlavne v zariadeniach sociálnych služieb v kraji, v súčasnosti
centrum eviduje v tejto oblasti cca 100 dobrovoľníkov. K výške finančného príspevku uviedla:
finančný príspevok je požadovaný v zmysle uzatvorenej zmluve o spolupráci s KSK, ide o členský
príspevok vo výške 48 tis. €. Požadovaná výška je min. na zabezpečenie činnosti centra. Okrem
príspevku z KSK na r. 2018 sa centrum usiluje o získanie finančných prostriedkov aj z iných
zdrojov prostredníctvom spracovaných projektov: 1 projekt bol podaný na mesto Košice, projekt
súvisí s prípravou mesta Košice na titul Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v r. 2019, 2
projekty v celkovej hodnote 20 tis. € boli podané na MŠ SR. Zároveň rokuje s ďalšími mestami
v kraji o poskytnutie príspevku na činnosť v ďalšom období. P. Langerová zdôraznila, že finančné
prostriedky na činnosť centra z rozpočtu KSK požaduje dobrovoľnícke centrum už iba v tomto
roku.
Rozprava k predloženému materiálu:
- MUDr. Lenártová: chce poďakovať p. Langerovej za aktivity, ktoré dobrovoľnícke centrum
realizuje, aj vďaka nej získalo Mesto Košice titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva
v r. 2019.
- RNDr. Smrčo: ocenil aktivity centra, požiadal o informáciu, ako budú financovať jeho činnosť
od 1.1.2019. p. Langerová: spolu s ostatnými dobrovoľníckymi centrami sa usilujú
o nastavenie financovania prostredníctvom MŠ SR (trojročná systematická dotácia) +
prostriedky z EÚ.
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Rozprava k materiálu bola ukončená, na návrh JUDr. Rovinského sa hlasovalo osobitne
o informatívnej správe o činnosti dobrovoľníckeho centra a osobitne o schválení finančného
príspevku na r. 2018.
Uznesenie č.6/2018:
Sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK Informatívnu správu o plnení aktivít
Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho kraja za predchádzajúci kalendárny rok,
ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci zobrať na vedomie
Hlasovanie:
Z: 10
Zdržal sa: 0
P: 0
Uznesenie č. 7/2018:
Sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK schváliť Dobrovoľníckemu centrum Košického
samosprávneho kraja členský príspevok podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 9
Zdržal sa: 1
P: 0
7.

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
PhDr. Cibereová informovala o pláne úloh podľa návrhu, ktorý obdržali jednotliví členovia
komisie na zasadnutí.
JUDr. Rovinský požiadal o doplnenie plánu o poskytnutie informácií o financovaní neverejných
poskytovateľov v r. 2018.
RNDr. Smrčo požiadal o doplnenie plánu o aktivitách dobrovoľníckeho centra v súvislosti
s titulom Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v r.2019 (informácie poskytne
MUDr. Lenártová).
PhDr. Cibereová doplnila plán úloh: kompetencie KSK v sociálnej oblasti
Uznesenie č. 8/2018:
Sociálna komisia schvaľuje plán úloh sociálnej komisie Zastupiteľstva KSK podľa predloženého
návrhu a pripomienok.
Hlasovanie:
Z: 10
Zdržal sa: 0
P: 0

8.

PhDr. Cibereová navrhla realizovať aj výjazdové zasadnutia komisie. Najbližšie zasadnutie
navrhla realizovať 28.5.2018 v zariadení ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad
Ondavou. S predloženým návrhom členovia komisie súhlasili.

PhDr. Cibereová poďakovala členom komisie za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mgr. E. Revajová Bujňáková
Košice 06.04.2018

PhDr. Jana Cibereová
predsedníčka komisie
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