Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice: 05.06.2020
Číslo: 3139/2020/OSV/20279
Vybavuje: Mgr. Monika Bérešová
email: monika.beresova2@vucke.sk
telefón: 055 – 72 68 280

ZÁPISNICA
z 16. rokovania Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 04.06.2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 310 (2. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2004
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za
sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
5. Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019
6. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 280/2019 a zrušenie Uznesenia č. 281/2019 - Optimalizácia
siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja - 9. Etapa
7. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
8. Rámcová
obsahová
náplň
zasadnutí
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2020
9. Plán
úloh
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na II. polrok 2020
10. Správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2019
11. Informácia o kontrolnej činnosti a posudkovej činnosti OSV za rok 2019
12. Návrhy, podnety a požiadavky
13. Rôzne
14. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie po privítaní prítomných členov komisie a hostí otvorila 16.
rokovanie komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie je prítomných 17 členov komisie,
čo je nadpolovičná väčšina a komisia je uznášaniaschopná. Z 16. rokovania komisie sa
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vyhotovuje zvukový záznam výlučne pre účely zhotovenia zápisnice. Návrh programu
rokovania komisie Vám bol zaslaný e-mailom. Teraz poprosím vaše pripomienky alebo
doplnenia k programu.
Diskusia: Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných
Záver: Neboli predložené žiadne návrhy na doplnenie programu hlasovania
Predsedníčka komisie požiadala členov komisie o hlasovanie o programe ako celku
Uznesenie č. 20/2020
Komisia schvaľuje program 16. rokovania komisie
Hlasovanie č. 1 Hlasovanie o programe ako celku:
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka komisie skonštatovala, že program 16. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Plnenie uznesení splnené. Predsedníčka komisie informovala o vznesených
požiadavkách. Ing. Holečko sa vyjadril, že má problém s hlasovaním na pozmenené návrhy.
Navrhuje, aby sa pozmeňujúce návrhy na uznesenie podávali písomne a nie ústne. Realizácia
požiadavky: Predsedníčka komisie a tajomníčka komisie majú za to, že tým, že sa budú
rokovania nahrávať a všetko bude na záznamoch, tak zápisnice by mali byt v poriadku a
prípadne pozmeňujúce návrhy zapísané v reálnom znení.
Diskusia: Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných
Záver: Komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez pripomienok
Návrh bol schválený
K bodu č. 3:
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2004
Vyjadrenie: Mgr. Martina Kožárová predstavila materiál formou prezentácie.
Diskusia: Do diskusie sa zapojil JUDr. Mgr. Rovinský, ktorý by privítal, aby bol návrh
odložený na nasledujúce volebné obdobie. Aktuálne logo je podľa jeho slov bezproblémové
a zmena loga sa momentálne nedá zaradiť medzi hlavné priority kraja. Mgr. Zummerovú
zaujímala cena. Mgr. Kožárová na to reagovala tým, že na zmenu loga sa nevynaloženia
žiadne finančné prostriedky. Nové logo bude zavádzané postupne, napr. na propagačné
materiály sa umiestni nové logo až vtedy, keď sa budú tlačiť nové materiály.
Záver: Návrh bol schválený
2

Uznesenie č. 21/2020
Uznesenie: Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov
Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 8/2008 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 5/2014.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 18
Za: 15

Proti: 2

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 22/2020
Sociálna komisia splnomocňuje predsedu Košického samosprávneho kraja na vydanie
úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 v
znení jeho zmien.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 18
Za: 15

Proti: 2

Zdržal sa: 1

K bodu č. 4:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Pauco
Diskusia: Ing. Šuleková: je uvedené, že u osôb nad 18 rokov je poplatok 1 euro, ak sú na izbe
dvaja, tak 0,50 centov. Ak nemajú žiadny príjem, môžu požiadať o príspevok na bývanie.
Nepredstavuje príspevok na bývanie viac ako navrhovaná úhrada? Ing. Korpesio sa zapojil
s otázkou, aké je navýšenie úhrady v percentách oproti minulému roku. V priemere je to
navýšenie o 15%. Poslanec Rovinský by uvítal tabuľku, v ktorej by boli porovnané aj iné
kraje + porovnanie verejných a neverejných poskytovateľov. Ing. Pauco uviedol, že výska
úhrady u neverejných poskytovateľov je v priemere 312 €, u verejných poskytovateľoch ide
o sumu 276 €. Členom komisie predložil prehľad o výške úhrad u neverejných
poskytovateľov za mesiac apríl 2020 (požiadavka predloženia porovnania úhrad verejných
a neverejných poskytovateľov bola predložená na komisii územného plánovania dňa 2.6.2020)
Predsedníčka komisia podotkla, že napriek tomu, že minimálna mzda išla hore, nie je
momentálne vhodné obdobie na zvyšovanie poplatkov. JUDr. Bilčak sa vyjadril, že sa nejedná
o výrazné navýšenie úhrad, čím dlhšie sa bude zvýšenie úhrad odkladať, tým vyššia bude
suma, o ktorú sa úhrada zvýši.
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 23/2020
Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
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Hlasovanie č. 4
Prítomní: 20
Za: 16

Proti: 0

Zdržal sa: 4

K bodu č. 5:
Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019
Vyjadrenie: Materiál uviedla PhDr. Maršaleková
Diskusia: Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 24/2020
Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Správu
o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 20
Za: 20

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6:
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 280/2019 a zrušenie Uznesenia č. 281/2019 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 9. Etapa
Vyjadrenie: Materiál uviedla PhDr. Maršaleková
Diskusia: Ing Šuleková sa opýtala, aká služba sa poskytuje v objekte v Čani, v ktorom bolo
v minulosti krízové stredisko. V uvoľnenom objekte bude vytvorené zariadenie
podporovaného bývania, cieľovou skupinou sú osoby s mentálnym postihnutím, ktorým bola
doteraz poskytovaná ambulantná služba. Služba je už zaregistrovaná v registri poskytovateľov
vedenom KSK, prevádzka ešte nebola spustená z dôvodu problémov s pitnou vodou. Boli
vykonané rôzne rozbory vody podľa požiadaviek RÚVZ, v súčasnosti sa čaká na vydanie
rozhodnutia RÚVZ.
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 25/2020
Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh na zmenu
Uznesenia č. 280/2019 a zrušenie Uznesenia č. 281/2019 – Optimalizácia siete sociálnych
služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja – 9. etapa
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 20
Za: 20

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 7:
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavila vedúca organizačného oddelenia PhDr. Heribanová
Diskusia: Mgr. Mondiková vystúpila s pripomienkou, aby hlasovanie sociálnej komisie (per
rollam) bolo pripomenuté formou SMS a nie e-mailom. Ing. Mgr. Ihnát sa pripojil a taktiež
podotkol, že SMS forma by mu vyhovovala viac. JUDr. Mgr. Rovinský sa vyjadril, aby bol
systém hlasovania komisií rovnaký s hlasovaním Zastupiteľstva. Systém videohovoru by mal
byť jednoduchší. Mgr. Zummerová podporila návrh p. Rovinského. MUDr. Fulková naopak
podotkla, že hlasovanie formou per rollam oceňuje, v čase mimoriadnej situácie má ako lekár
povinnosti, ktoré jej neumožňujú fyzickú účasť na zasadnutí. MUDr. Farkaš podotkol, aby
hlasovanie cez videohovor bolo v jednoduchých krokoch. JUDr. Bilčak odpovedal, že manuál
na hlasovanie bude zabezpečený pre všetkých. Heslá sa zjednodušiť už nedajú, keďže ide
o náhodne vygenerované heslá z bezpečnostných dôvodov. Na záver dodal, že máme za sebou
tri testovania a snažíme sa hľadať alternatívu, ktorá je užívateľsky prijateľná.
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 26/2020
Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Dodatok č. 1
k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Sociálna
komisia žiada predsedu Košického samosprávneho kraja vydať úplné znenie Rokovacieho
poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 20
Za: 18

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu č. 8:
Rámcová
obsahová
náplň
zasadnutí
samosprávneho kraja na II. polrok 2020

Zastupiteľstva

Košického

Vyjadrenie: Materiál predstavila vedúca organizačného oddelenia PhDr. Heribanová
Diskusia: Bez diskusie
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 27/2020
Sociálna komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Rámcovú
obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 19
Za: 19

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 9:
Plán
úloh
komisií
na II. polrok 2020

Zastupiteľstva

Košického

samosprávneho

kraja

Vyjadrenie: Predsedníčka komisie uviedla, že plán úloh komisie na II. polrok 2020 bol
zaslaný e-mailom.
Diskusia: Bez diskusie
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 28/2020
Sociálna komisia schvaľuje plán úloh komisie a zároveň komisia odporúča
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 10:
Správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2019
Vyjadrenie: Správu o činnosti Dobrovoľníckeho centra uviedla Mgr. Revajová Bujňáková
Diskusia: Bez diskusie
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 29/2020
Sociálna komisia berie na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľníckeho centra
Košického kraja za rok 2019
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11:
Informácia o kontrolnej činnosti a posudkovej činnosti OSV za rok 2019
Vyjadrenie: Správu o kontrolnej a posudkovej činnosti OSV za rok 2019 uviedla Mgr.
Revajová Bujňáková
Diskusia: Mgr. Šeďová požiadala o predloženie informácie o vyhodnotení podnetov – počet
opodstatnených a neopodstatnených podnetov
Záver: Návrh bol schválený
Uznesenie č. 30/2020
Sociálna komisia berie na vedomie Informáciu o kontrolnej činnosti a posudkovej
činnosti OSV za rok 2019
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Hlasovanie č. 11
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 12:
Návrhy, podnety a požiadavky
JUDr. Mgr. Rovinský je členom komisie na ukončenia bezdomovectva v meste Košice. Bol
by rád, aby sa týmto problémom Úrad KSK viac zaoberal z dôvodu, že počet ľudí bez
domova neustále narastá a je veľa ľudí, ktorí o bývanie v súčasnom období môže prísť. Vláda
uložila mestám a krajom povinnosť vytvoriť karanténne miesta (Uznesenie Vlády SR č. 220
zo dňa 14. apríla 2020: povinnosť vytvoriť karanténne miesta v zariadeniach pre seniorov,
špecializovaných zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, zariadeniach núdzového
bývania a v útulkoch). Nemá informáciu o tom, žeby kraj bol karanténne miesta vytvoril.
Kapacity jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú nepostačujúce, iba kraj má kapacitu
vytvoriť prechodné ubytovacie zariadenia (karanténne miesta) ako napr. v prípade
repatriantov na internátoch a je potrebné, aby sa kraj tejto téme venoval. Ing. Pauco poskytol
informáciu, že KSK vytvoril karanténne miesta v špecializovanom zariadení v Arcus Košice,
v domov sociálnych služieb Harmonia Strážske a v zariadeniach núdzového bývania v budove
útulku v Baškovciach. Vo veci vytvorenia „karanténneho mestečka“ pre ľudí bez domova sa
uskutočnili viaceré stretnutia za účasti mesta Košice, KSK, ADCH Košice a neziskovej
organizácie Oáza – nádej pre nový život, na ktorých sa diskutovalo, či sa vytvorí spoločné
karanténne zariadenie pre túto cieľovú skupinu, alebo či si mesto a kraj vytvoria samostatné
karanténne zariadenia. Výsledkom rokovaní je závere, že mesto i kraj si vytvoria vlastné
karanténne zariadenie pre ľudí bez domova. KSK má pripravený zámer i zdroje na jeho
zriadenie v prípade potreby.
Ďalší podnet je od Ing. Šulekovej: Všetkým zariadeniam sociálnych služieb boli distribuované
testy na COVID-19, testovať prijímateľov mohol iba zdravotnícky personál. Zariadenie, ktoré
zdravotnícky personál nemalo, sa malo s požiadavkou na zabezpečenie testovania obrátiť na
ADOS, zoznam ktorých bol poskytovateľom zaslaný z úrovne KSK. Komunikácia s ADOS
bola problematická, ADOS testovanie odmietali. Podľa jej názoru testovanie mal zabezpečiť
Úrad KSK. V budúcnosti odporúča užšiu spoluprácu medzi odborom sociálnych vecí
a oddelením zdravotníctva.
K bodu č. 13:
Rôzne
Do bodu rôzne sa nezapojil žiadny člen komisie.
K bodu č. 14:
Záver
Predsedníčka komisie PhDr. Jana Cibereová konštatovala, že program rokovania komisie bol
vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a uviedla, že ďalšie rokovanie komisie sa
uskutoční na Úrade Košického samosprávneho kraja, termín a miesto konania bude upresnené
v pozvánke.
....................................................
Mgr. Emília Revajová Bujňáková
Poverený tajomník komisie

......................................................
PhDr. Jana Cibereová
predseda komisie
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