Sociálna komisia
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Košice 27.11.2018
Číslo: 3631/2018/OSVaZ-39601

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 26.11.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1.

Otvorenie: Zasadnutie sociálnej komisie otvorila predsedníčka komisie PhDr. Cibereová.

2.

Schválenie programu
Uznesenie č. 36/2018: sociálna komisia schvaľuje program zasadnutia sociálnej komisie podľa
predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 23
Zdržal sa: 0
P: 0

3.

Plnenie uznesení komisie: O plnení uznesení komisie informovala tajomníčka komisie:
Uznesenia sociálnej komisie prijaté v priebehu roka sú splnené. Do programu komisie nebol
zaradený návrh p. poslanca Rovinského predložený na poslednom zasadnutí komisie (3.10.2018)
a to riešenie problematiky ľudí bez domova a obyvateľov Mašlíčkova a Luníka IX (bod 7 záznamu
soc. komisie konanej dňa 3.10.2018). Z dôvodu, že návrh bol predložený v bode rôznom,
k návrhu nebolo prijaté uznesenie komisie.
Uznesenie č. 37/2018: sociálna komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení komisie.
Hlasovanie:
Z: 22
Zdržal sa: 1
P: 0

4.

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019-2021: Materiál predstavila
Ing. Lipovská. V diskusii k predloženému návrhu odznelo:
- Ing. Šuleková: je v návrhu rozpočtu (časť financovanie neverejných poskytovateľov)
zohľadnená aj povinnosť (neverejných) poskytovateľov plniť od 1.1.2019 normatív počtu
zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona o soc. službách? V návrhu rozpočtu to zohľadnené
nebolo, spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku upravuje s § 77 zákona
o soc. službách, t.j. výška finančného príspevku sa vypočítava z bežných výdavkov a bežných
príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok.
- JUDr. Mgr. Rovinský: v súvislosti s nezaradením problematiky ľudí bez domova, Mašlíčkova
a Luníka IX na rokovanie dnešnej komisie (viď informáciu o plnení uznesení sociálnej
komisie) uviedol: vzhľadom na blížiace sa nepriaznivé počasie považuje nezaradenie tejto
témy do programu komisie za problém. Požiadal o informácie, či je KSK pripravený (či sú
v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky) na riešenie situácií, ktoré v týchto lokalitách
s príchodom zimy môžu nastať. Návrh podporil aj Mgr. Ihnát, ktorý navrhol prijať uznesenie,
aby KSK zriadil pracovnú skupinu na riešenie problému. Diskusia: ide o problém, ktorého
riešenie je v plnej kompetencií miest a obcí, príp. ÚPSVaR. Riaditeľ Úradu KSK uviedol, že nie
je jasné, akú podporu by mal KSK pri riešení poskytnúť: finančné prostriedky, priestory?
MUDr. Lenártová uviedla, že lokalitu Mašlíčkovo Mesto Košice monitoruje: v lokalite pôsobia
terénni sociálni pracovníci, poskytujú rodinám poradenstvo, zabezpečujú doprovod detí do
materskej a základnej školy, na Luníku IX funguje komunitné centrum, mesto spolupracuje

s p. Gombitom (riaditeľ n.o. Oáza – nádej pre nový život), v prípade potreby (nástup mrazov)
je táto organizácia pripravená pomôcť s ubytovaním pre ľudí z lokalít. Mgr. Šuleková uviedla,
že kapacita krízových stredísk a detských domov je naplnená, nevie si predstaviť, kam sa
budú v prípade potreby umiestňovať deti. Mgr. Bakši uviedol: ktoré lokality chceme riešiť?
Podobné problematické lokality sa nachádzajú v celom kraji, nie iba v meste Košice. Ak sa
má prijať z úrovne KSK nejaké riešenie, malo by sa týkať všetkých lokalít v kraji. Mgr. Šeďová
uviedla, že odobratie dieťaťa z rodine je plne v kompetencii ÚPSVaR. Navrhla požiadať
o informácie o pripravenosti riešiť problematiku ľudí bez domova a obyvateľov
marginalizovaných komunít v kraji jednotlivé mestá, obce a príslušné ÚPSVaR a predložiť
informáciu na najbližšie zasadnutie komisie. Z rokovania komisie odišla MUDr. Lenártová a p.
Sačko.
Uznesenie č. 38/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu materiál (návrh rozpočtu)
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 20
Zdržal sa: 1
P: 0
5.

Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. Materiál
uviedol Ing. Demo.
Uznesenie č. 39/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie:
Z: 21
Zdržal sa: 0
P: 0

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie 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.
Uznesenie č. 40/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať
a schváliť podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 21
Zdržal sa: 0
P: 0

7.

Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja – 7. etapa. Materiál uviedla Mgr. Revajová Bujňáková. V diskusii
sa Ing. Korpesio informoval, či sa v rámci optimalizácie bude zvyšovať kapacita zariadení pre
seniorov z dôvodu, že poskytovanie služby v tomto zariadení nepatrí do originálnej kompetencie
kraja. Kapacita zariadení pre seniorov sa zvyšovať nebude, nie je to uvedené ani v predloženom
návrhu optimalizácie.
Uznesenie č. 41/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať
a schváliť podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 21
Zdržal sa: 0
P: 0

8.

Spolufinancovanie projektu Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK – 2. fáza. Materiál
uviedol Ing. Kubík.
Uznesenie č. 42/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať
a schváliť podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 21
Zdržal sa: 0
P: 0
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9.

Správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za r. 2018. Materiál uviedla Mgr.
Revajová Bujňáková. O.i. informovala aj o zmenách stanov Dobrovoľníckeho centra Košického
kraja, v rámci ktorých boli odsúhlasené zmeny uvedené v dôvodovej správy. Cieľom zmien
v stanovách bolo zabezpečiť vyššiu participáciu KSK na aktivitách a fungovaní dobrovoľníckeho
centra. K predloženému materiálu v diskusii odznelo:
- JUDr. Mgr. Rovinský: v platnom PHSR, ktorý je strategickým dokumentom kraja, je uvedené,
že KSK zriadi Regionálne centrum dobrovoľníctva. Predložený návrh materiálu je v rozpore
s platným PHSR.
- Mgr. Mondíková navrhla podporiť to, čo je dobré a funguje, teda predložený návrh.
- Ing. Holečko vníma predložený materiál ako zhodu s PHSR, v čase tvorby PHSR bola iná
situácia, ak je to potrebné, treba pristúpiť k zmene PHSR.
- Riaditeľ Úradu KSK Ing. Ďorko: prijatými zmenami (stanov) sa dosiahla zmena v rozhodovaní
„písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú štatutárny orgán a stály člen
predsedníctva spoločne“. PHSR je rámcový dokument, ktorý presne nedefinuje formu
plnenia. Pri podpore rozvoja dobrovoľníctva v kraji sú najdôležitejšie aktivity a činnosť, ak je
potrebné, PHSR treba zmeniť.
- Mgr. Šeďová navrhuje zmeniť PHSR v časti týkajúcej sa podpory dobrovoľníctva.
Uznesenie č. 43/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať Informatívnu správu
o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za r. 2018 na vedomie
Hlasovanie:
Z: 19
Zdržal sa: 2
P: 0
Uznesenie č. 44/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť návrh zástupcu KSK
za kandidáta do Predsedníctva Dobrovoľníckeho centra Košického kraja podľa predloženého
návrhu
Hlasovanie:
Z: 16
Zdržal sa: 5
P: 0
Uznesenie č. 45/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť členský príspevok
na rok 2019 pre Dobrovoľnícke centrum Košického kraja podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 12
Zdržal sa: 8
P: 1

10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2019
Uznesenie č. 46/2018: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať
a schváliť podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Z: 21
Zdržal sa: 0
P: 0
11. Plán úloh sociálnej komisie na I. polrok 2019: K návrhu plánu úloh boli predložené doplňujúce
návrhy:
a) Poskytnúť informácie o situácií v marginalizovaných rómskych lokalitách v kraji
Hlasovanie: Z: 20
Zdržal sa: 1
P: 0
b) Vykonať fyzickú obhliadku vybranej lokality
Hlasovanie: Z: 14
Zdržal sa: 7
P: 0
Uznesenie č. 47/2018: sociálna komisia schvaľuje Plán úloh sociálnej komisie na I. polrok 2019
podľa predloženého návrhu (vrátane doplňujúcich bodov)
Hlasovanie:
Z: 21
Zdržal sa: 0
P: 0
12. Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti OSV na úseku sociálnych služieb. Ústnu informáciu
poskytla Mgr. Revajová Bujňáková, písomná správa tvorí prílohu zápisu.
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Uznesenie č. 48/2018: sociálna komisia berie na vedomie ústnu informáciu o výsledkoch
kontrolnej činnosti OSV na úseku sociálnych služieb v r. 2018
Hlasovanie:
Z: 21
Zdržal sa: 0
P: 0
13. Rôzne: Ing. Holečko upozornil na pripravované zmeny týkajúce sa ďalšieho národného projektu
komunitných centier v r. 2019 a potrebu zorganizovania stretnutia všetkých komunitných
centier, aby sa prediskutovalo zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov, resp. upravili
podmienky fungovania komunitných centier, aby sa upravili dokumenty upravujúce ich činnosť
zohľadnili súčasný stav a skúsenosti. Ing. Korpesio uviedol, že základným problémom národných
projektov je to, že nie je zabezpečená kontinuita. Preto navrhol aby v období po ukončení
jedného projektu do doby začatia ďalšieho finančné prostriedky na prevádzku komunitných
centier poskytol KSK.
Ďalej Ing. Holečko uviedol, že od 1.5.2018 platí nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch. Ich občianske združenie bude mať ako prvé v kraji zaregistrovaný sociálny podnik.
Navrhol spoločné stretnutie všetkých dotknutých subjektov za účelom hľadania vhodnej formy
spolupráce.
PhDr. Cibereová navrhla, aby v prípade, že sa bude konať výjazdové rokovanie komisie, bol
začiatok komisie stanovený na 9.00 hod.

Predsedníčka komisia poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.
Zapísala: 27.11.2018
Mgr. E. Revajová Bujňáková

PhDr. Jana Cibereová
predsedníčka komisie
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