Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo dňa 09. 08. 2005 o 13.00 hodine na Úrade Žilinského samosprávneho kraja
Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Čerpanie rozpočtu na úseku sociálneho zabezpečenia za 1. polrok 2005
Plán návštev v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnej pomoci
Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2005 na úseku
sociálneho zabezpečenia.
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila a zúčastnených privítala predsedníčka komisie sociálnej
pomoci Elena Gottasová (ďalej len „predsedníčka komisie“).
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 7 členov komisie, Mgr. Marta Pauková,
vedúca odboru sociálnych vecí Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „vedúca
odboru“) a referentka oddelenia sociálnych služieb úradu kraja Zuzana Pešková.

K bodu 2
Vedúca odboru financií úradu kraja Ing. Marta Mangová vysvetlila zmenu rozpočtu na
položke 630 tovary a služby o zvýšenie príjmov na sociálnom úseku o + 36 739 tis. Sk.
Členovia komisie nesúhlasili s touto zmenou, nakoľko na položke 630 chýbajú financie na
úhradu faktúr za energie a potraviny. Pokiaľ došlo k nenaplneniu príjmov na úseku úradu
komisia navrhla zvýšiť na sociálnom úseku príjmy len do takej výšky, aby nedochádzalo
k neplateniu záväzkov na položke 630. Úhrady vykonávať len za potraviny, energie a údržbu
nutnú k plynulej prevádzke zariadení .

Uznesenie 1
Komisia sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu na úseku sociálneho zabezpečenia za 1. polrok 2005.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 3
Predsedníčka komisie oboznámila zúčastnených s plánom návštev v zariadeniach
sociálnych služieb a sociálnej pomoci.
K bodu 4
Vedúca odboru predložila návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho
kraja na úseku sociálneho zabezpečenia.

Uznesenie 2
Komisia sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
1. o d p o r ú č a
požiadavku DSS pre deti a dospelých Tvrdošín vo výške 1422 tis. Sk prehodnotiť
odborníkmi úradu a na rokovanie komisie predložiť viacej cenových ponúk.
2. n e s ú h l a s í
a) s úpravou rozpočtu DD a DSS Osiková, Žilina vo výške 1640 tis. Sk,
b) s úpravou rozpočtu na úseku kapitálových výdavkov.
3. b e r i e n a v e d o m i e
zbývajúcu časť predloženého návrhu na 4. úpravu rozpočtu,
4. ž i a d a
finančnú komisiu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
prehodnotiť navrhované zvýšenie príjmov na úseku sociálneho zabezpečenia o výšku
36 736 tis. Sk. Komisia sociálnej pomoci navrhuje upraviť výšku zvýšenia príjmov tak,
aby mohli byť uhradené záväzky sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
za energie, potraviny a aby sa mohla vykonávať nutná údržbu zariadení. Táto čiastka
v súčasnosti predstavuje cca 2 mil. Sk.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 5
a)
Vedúca odboru predložila na prerokovanie návrh na odpredaj nehnuteľností v správe
Domova sociálny služieb pre dospelých, Smrečany.
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Uznesenie 3
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
odpredaj pozemku parc. č. KN 12222/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 150 m2 v k. ú.
Smrečany, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 322 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj v správe Domov sociálnych služieb pre dospelých, Smrečany č. 52 žiadateľovi Slovenský
plynárenský priemysel a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava za cenu určenú podľa
znaleckého posudku vo výške 11 000,- Sk.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

b)
Vedúca odboru informovala o žiadosti o zriadenie DSS pre deti a dospelých
s autizmom - Regionálne centrum pre autistov.

Uznesenie 4
Komisia sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
1. p r e r o k o v a l a
žiadosť o zriadenie DSS pre deti a dospelých s autizmom - Regionálne centrum pre
autistov,
2. ž i a d a
vedúcu odboru sociálnych vecí
predložiť
a) náklady na kúpu budovy a pozemku (záväzná predbežná zmluva s majiteľom),
b) kapacitu pre autistov, dĺžku ich pobytu a ostatných detí v DSS, dĺžka ich pobytu
v zariadení – teda charakter zariadenia – denný, týždenný, celoročný,
c) predpokladané náklady na rekonštrukciu a prevádzku (školské triedy nebudú
vyhovovať)
d) nakoľko sa nebude jednať o školu nebude sa uvažovať so špeciálnymi pedagógmi,
e) náklady na položke 610, 620 a 630 – skutočné,
f) možnosti pokrytia uvedených nákladov v rozpočtu ŽSK na rok 2005 (prípadne
využitia eurofondov alebo príspevku z EB pre obnovu a rozvoj – pokiaľ sa už
predložil projekt),
g) počet nevybavených žiadostí na umiestnení detí do DSS v okrese Žilina.
Výsledok hlasovania: Za: 8 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

c)
Komisia prerokovala sťažnosť na riaditeľku DSS pre deti a dospelých Oščadnica Mgr.
Pukalíkovú. Nakoľko dochádza k nespokojnosti niektorých pracovníkov s postojmi riaditeľky
a v snahe vyhnúť sa možno neoprávnenej kritike, komisia odporúča pani riaditeľke Mgr.
Pukalíkovej zvolať poradu všetkých pracovníkov zariadenia, na ktorej vysvetliť zámer zmien
a zmenu organizačnej štruktúry zariadenia od 1. 8. 2005 (v prípade zváženia by bolo vhodné
prizvať zástupcu ŽSK odboru sociálnych vecí a komisie sociálnej pomoci). V sťažnostiach sa
uvádza, že táto zmena bola oznámená iba výveskou na nástenke. Keďže sa spomína zvýšenie
počtu riadiacich pracovníkov, ďalej nevyužívanie chatiek a bazénu, žiadosť pani riaditeľky
starostovi obce o zrušení zmluvy s učiteľkou detí Mgr. Poštekovou, ďalej nezáujem o zdedený
podiel na súkromnom dome, ktorý je obývaný a asi sa neplatí za obývanie nájom,

Uznesenie 5
Komisia sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
1. o d p o r ú č a
riaditeľke DSS pre deti a dospelých Oščadnica Mgr. Pukalíkovej
zvolať poradu všetkých pracovníkov zariadenia na ktorej vysvetliť zámer zmien a zmenu
organizačnej štruktúry zariadenia do 01. 08. 2005. (V prípade zváženia by bolo vhodné
prizvať zástupcu ŽSK odboru sociálnych vecí a komisie sociálnej pomoci).
2. ž i a d a
riaditeľku DSS pre deti a dospelých Oščadnica Mgr. Pukalíkovú
predložiť písomné stanovisko k sťažnosti na najbližšiu komisiu 13. 09. 2005, ktorá bude
obsahovať:
a) stanovisko k zmene organizačnej štruktúry, či sa skutočne jedná o zvýšenie stavu
vedúcich pracovníkov ak áno z akého dôvodu,
b) využívanie chatiek v sezóne roku 2005, s uvedením počtu osôb a hlavne ŤZP detí
v jednotlivých chatkách a tiež využívanie bazénu DSS,
c) ako sa bude riešiť situácia, pokiaľ starosta obce Oščadnica nezruší zmluvu s učiteľkou detí
DSS Mgr. Poštekovou. Kde sa budú deti voziť, vyčísliť náklady na dopravu na každé
dieťa osobitne,
d) postup pri riešení situácie okolo domu v Čadečke a ako sa bude ďalej nakladať s týmto
majetkom.
Vzhľadom na to, že komisia má skúsenosti s niektorými opakovanými sťažnosťami, odporúča
situáciu riešiť urgentne.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

d)
Členovia komisie a poslanci za okres Liptovský Mikuláš vyjadrili nespokojnosť
s pokračovaním rekonštrukcie DD a DSS Liptovský Hrádok. Vedúca odboru podala podrobnú
informáciu o prebiehajúcich prácach spojených s rekonštrukciou DD a DSS Liptovský
Hrádok.

Uznesenie 7
Komisia sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
zriadiť novú rozpočtovú organizáciu DD a DSS pre dospelých, Liptovský Hrádok.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

e)
Členka komisie Emília Kukučíková predložila členom sociálnej komisie žiadosť DD
a DSS, Ľ. Štúra, Kysucké Nové Mesto o zvýšenie počtu zamestnancov.
f)
Predsedníčka komisie požiadala o prešetrenie úschovy cenných vecí – zriadenie účtu
resp. VK v Tatra banke všetkým klientom DD a DSS pre dospelých, Karpatská 8,9 Žilina.
g)
Predsedníčka komisie pozvala členov komisie na výstavu ručných prác klientov DSS
pre dospelých, Straník, ktorá sa bude konať v spoločenskej miestnosti DSS v dňoch 23. – 29.
augusta 2005.

K bodu 6
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie
ukončila.
Žilina 10. júna 2005
Zapísala Mgr. Katarína Cisariková

Elena Gottasová
predsedníčka komisie
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