Sociálna komisia
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Košice 08.02.2019
Číslo: 2836/2019/OSVaZ-6337

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie konanej dňa 06.02.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1.

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

2.

Schválenie programu
Doplnenie programu komisie o bod: Optimalizácia siete poskytovaných služieb v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 8. etapa ako bodu č. 7, číslovanie ostatných bodov sa posúva
Uznesenie č. 1/2019: sociálna komisia schvaľuje program zasadnutia sociálnej komisie podľa
predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 19
Zdržal sa: 0
P: 0

3.

Plnenie uznesení komisie: O plnení uznesení komisie informovala tajomníčka komisie:
Uznesenia sociálnej komisie prijaté na poslednom zasadnutí komisie v mesiaci november 2018
boli premietnuté do plánu činnosti sociálnej komisie na r. 2019 a priebežne sa plnia. Uznesenia
soc. komisie z r. 2018 sú splnené. Na základe požiadavky člena sociálnej komisie (p. Holečka) sa
pracovné stretnutie komunitných centier uskutočnilo 16.1.2019 na Úrade KSK. Problémy pri
implementácií národného projektu komunitných centier, príp. ďalšie návrhy, ktoré obdrží OSV
od jednotlivých komunitných centier, zašle OSV Implementačnej agentúre MPSVaR, príp. Úradu
Vlády SR, aby boli zapracované do nových národných projektov.
Uznesenie č. 2/2019: sociálna komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení komisie.
Hlasovanie:
Z: 18
Zdržal sa: 1
P: 0

4.

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018: Správu predstavil
Ing. Hudák, hlavný kontrolór v powerpointovej prezentácii. K prezentácii neboli v diskusii
predložené žiadne otázky.
Uznesenie č. 3/2019: Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018
Hlasovanie:
Z: 16
Zdržal sa: 3
P: 0

5.

Informácia o výsledku kontroly „sociálne služby pre seniorov“ v KSK vykonanou NKÚ
a o opatreniach prijatých KSK na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. K materiálu
uviedla p. Revajová o.i. aj informácie o spôsobe zosúladenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji s komunitnými plánmi obcí. V rámci plnenia opatrení NKÚ požiadal KSK

v mesiaci október 2018 mailom všetky obce, aby komunitný plán v súlade s § 83 zákona o soc.
službách č. 448/2008 v znení neskorších predpisov, zaslali KSK. Za obdobie október – november
2018 predložilo komunitný plán 141 obcí a miest (pozn. komunitné plány zasielajú obce
priebežne ďalej). Závery analýzy plánov sú uvedené v dôvodovej správe, vo všeobecnosti je
možné skonštatovať, že medzi závermi jednotlivých komunitných plánov a prioritami koncepcie
KSK je zhoda. Zároveň uviedla, že mnoho komunitných plánov neobsahovalo potrebné
náležitosti, boli obsahovo rovnaké (okrem názvu obce).
Diskusia k uvedenému bodu:
- Ing. Hudák, hlavný kontrolór uviedol, že v správe z kontroly NKÚ je nesprávne uvedený údaj
o počte kontrol vykonaných za sledované obdobie 2015 – 2017 ÚHK
- Ing. Korpesio navrhol, aby bol KSK koordinátorom (navrhol vyčleniť zamestnanca KSK na
metodickú pomoc obciam) pri spracovaní komunitných plánov v obciach z dôvodu, že ich
vypracovanie a obsah bude mať dopad na financovanie neverejných poskytovateľov
(povinnosť obce vydať v r. 2019 potvrdenie pre neverejného poskytovateľa k žiadosti
o finančný príspevok z MPSVaR, že poskytovaná soc. služba je v súlade s týmto plánom)
- Yves Nicolas Ogou uviedol, aby každý poslanec z regiónu bol aktívny pri komunikácii
s obcami v danom regióne a upozorňoval obce na potrebu spracovania komunitného plánu
- Mgr. Šeďová navrhla vyzvať starostov obcí, ktorí komunitný plán nepredložili, k jeho
predloženiu. Zároveň požiadala o zaslanie zoznam obcí za gemerský región, ktoré
nepredložili plán, na zasadnutí Združenia miest a obcí Horného Gemera bude starostov
o tejto povinnosti informovať.
- Ing. Kokarda uviedol, že malé obce nemajú kapacity na obsiahnutie všetkých povinností
(riešením by bolo členenie obcí podľa veľkosti), práve to môže spôsobiť, že komunitné plány
sú spracované formálne, resp. že sú obsahovo totožné.
- PhDr. Lešková informovala, že spracovávala komunitný plán pre mesto Gelnica, je
spracovaný v súlade s § 83 zákona, pri jeho tvorbe aktívne spolupracovala s poskytovateľmi
soc. služieb na území mesta a s ostatnými aktérmi, ktorí do procesu tvorby vstupovali.
JUDr. Rovinský navrhol prijatie uznesenia:
Uznesenie č. 4/2019: Sociálna komisia odporúča zastupiteľstvu KSK monitorovať stav
spracovania komunitných plánov v jednotlivých obciach, poskytnúť obciam poradenstvo
a podporu pri ich príprave, aby obsahovali náležitosti uvedené v § 83 zákona o sociálnych
službách a a možnosti rozvoja v súlade so zákonom č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovanie:
Z: 19
Zdržal sa: 0
P: 0
Uznesenie č. 5/2019: Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie
informáciu o výsledku kontroly „sociálne služby pre seniorov“ v KSK vykonanou NKÚ
a o opatreniach prijatých KSK na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Hlasovanie:
Z: 19
Zdržal sa: 0
P: 0
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6.

Informácia o poskytnutých dotáciách nad 3300 € z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov (podpora
rozvoja sociálnych služieb)
Uznesenie č. 6/2019: Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť poskytnutie dotácií
nad 3300 € z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov (podpora rozvoja sociálnych služieb Košickom
kraji) podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 19
Zdržal sa: 0
P: 0

7.

Optimalizácia siete poskytovaných služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 8. etapa:
Uznesenie č. 7/2019: sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť rozšírenie predmetu
činnosti rozpočtovej organizácie Lumen Trebišov podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Z: 19
Zdržal sa: 0
P: 0

8.

Informácia o situácií v marginalizovaných rómskych komunitách v kraji: Informáciu poskytla
PhDr. Veresová, vedúca referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít: informovala
o spôsobe, akým KSK zabezpečil zber informácií (83 oslovených obcí, kde podiel rómskeho
obyvateľstva predstavoval min. 30%), o doručených informáciách, o prijatých opatreniach
jednotlivých miest a obcí,.... V rámci diskusie odzneli pripomienky, že materiál nemá dostatočnú
vypovedaciu hodnotu o situácií v kraji, p. Holečko poukázal na proces prípravy metodiky – riziká
pri vykurovaní v okrese Gelnica, ktorú bude možné použiť aj v iných častiach kraja, Ing. Šuleková
uviedla, že základným nástrojom boja proti chudobe je vzdelávanie. P. Veresová sa dohodla na
osobnom stretnutí s p. Rovinským, aby sa zadefinovali kritériá, ktoré bude KSK v tejto cieľovej
skupine sledovať. K materiálu nebolo prijímané uznesenie.

9.

Rôzne: najbližšie zasadnutie sociálnej komisie sa uskutoční dňa 03.04.2019 o 11.00 hod.
v zariadení Arcus Košice, Skladná 4.

Predsedníčka komisia poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.
Zapísala: 08.02.2019
Mgr. E. Revajová Bujňáková

PhDr. Jana Cibereová
predsedníčka komisie
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