Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo 16. novembra 2004 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu ŽSK

Prezencia:

prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny
ospravedlnený - Ján Ondrejka
- Ing. Miroslav Višňovský

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb.
Čerpanie rozpočtu na úseku sociálnych vecí za I. až IX. mesiac 2004.
Stav rozostavaných stavieb zariadení sociálnych služieb, ktoré po dokončení prejdú do
správy Žilinského samosprávneho kraja.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila a zúčastnených privítala predsedkyňa sociálnej komisie
Elena Gottasová (ďalej len „predsedkyňa komisie“).
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 5 členov komisie, vedúca oddelenia
sociálnych služieb Mgr. Marta Pauková a redaktorka Región ŽURNÁLU Radka Štrbová.
K bodu 2
Predsedkyňa komisie informovala prítomných o návšteve DSS pre deti a dospelých
Pod Kanálom 5, vo Vrútkach – Lipovec s kapacitou 27 klientov v DSS pre deti a dospelých
Palkovičova 1, Martin s kapacitou 24 klientov a DSS pre deti a dospelých Medňanského 48,
Martin – Priekopa s kapacitou 14 klientov. Návštevy sa zúčastnila aj členka komisie Emília
Kukučíková a Radka Štrbová. Predsedkyňa komisie skonštatovala, že poskytovaná
starostlivosť a služby sú na dobrej úrovni v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov.
K bodu 3
Mgr. Marta Pauková predložila členom komisie čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2004
v zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a návrh na
rozdelenie finančných prostriedkov dosiahnutých z príjmov z úhrad v zariadeniach sociálnych
služieb v položke rozpočtu 630 – bežné výdavky. Sociálna komisia prijala správu o čerpaní
rozpočtu ako informatívnu a žiada predložiť skutočné čerpanie rozpočtu do nasledujúceho
rokovania sociálnej komisie.
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Uznesenie 1
Komisia sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
1. o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
predložený návrh na rozdelenie finančných prostriedkov dosiahnutých z príjmov z úhrad
v zariadeniach sociálnych služieb v položke rozpočtu 630 – bežné výdavky v sume
14 000 000,– Sk,
2. ž i a d a
odbor sociálnych vecí,
aby každá zmena rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na úseku sociálneho
zabezpečenia bola vždy prerokovaná na sociálnej komisii.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
Predsedkyňa komisie informovala, že rozostavaná budova v obci Makov po dokončení
stavebných prác neprejde do správy Žilinského samosprávneho kraja, ale zostáva pod správou
obce Makov.
K bodu 5
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík poskytol
informáciu o kontrole v Spišskej katolíckej charite, Spišská Nová Ves. Skonštatoval, že
neboli zistené žiadne nedostatky a poskytovanie služieb je v súlade so zákonom č. 195/1998
Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Predsedkyňa komisie navrhla dňa 23. novembra 2004 navštíviť zariadenia sociálnych
služieb, a to:
- DSS pre dospelých, Smrečany 52
- DSS pre dospelých, Pod Lipami 105, Liptovský Hrádok
Predsedkyňa komisie informovala, že plán činnosti komisie sociálnej pomoci na obdobie
január – október 2005 bude predložený na rokovaní komisie 14. decembra 2004.
Vedúca oddelenia sociálnych služieb Mgr. Marta Pauková predložila členom sociálnej
komisie:
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a) návrh na zlúčenie zariadení sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých Medňanského 48,
Marin – Priekopa a DSS pre deti a dospelých Palkovičova 1, Martin – Sever
od 1. januára 2005,
b) návrh na zlúčenie zariadení sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých Pod Kanálom 5,
Vrútky – Lipovec a DSS pre deti a dospelých Palkovičova 1, Martin – Sever
od 1. apríla 2005.

Uznesenie 2
Komisia sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraj
1. o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
návrh na zlúčenie zariadení sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých Medňanského 48,
Marin – Priekopa a DSS pre deti a dospelých Palkovičova 1, Martin – Sever
s účinnosťou od 1. januára 2005,
2. n e o d p o r ú č a
schváliť
návrh na zlúčenie zariadení sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých Pod Kanálom 5,
Vrútky – Lipovec a DSS pre deti a dospelých Palkovičova 1, Martin – Sever s účinnosťou
1. apríla 2005.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 6
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie
ukončila.

Žilina 13. decembra 2004
Zapísala Slavka Volochová

Elena Gottasová
predsedkyňa komisie
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