Kraj dá občanovi právne rady zadarmo,
nemôže ho však zastupovať
Bezplatné právne poradenstvo doteraz využilo viac ako 1940 občanov
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) poskytuje
od roku 2006 bezplatné
právne poradenstvo,
ktoré za svoje šesťročné trvanie využilo viac
ako 1940 občanov.

možné konštruktívne právne
postupovať tak, aby sa dopracovali k želanému výsledku,“
uviedol právnik Kancelárie
predsedu ŽSK Juraj Líner,
ktorý zabezpečuje bezplatné
právne rady.

Po právne rady v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného práva
a okrajovo v oblasti práva
sociálneho
zabezpečenia
a trestného práva si chodia
občania každý druhý štvrtok
v mesiaci do Kancelárie prvého kontaktu v Úrade ŽSK
v Žiline. „Krajská samospráva
je i týmto spôsobom bližšie
k občanom, ktorí si takéto
rady vysoko cenia. Veď za obdobie poskytovania právneho
poradenstva sme zaregistrovali naozaj minimálny počet
nespokojných klientov (s absolútne negatívnym postojom
sme sa stretli len u jedného
klienta). Hoci poskytovanie
bezplatného právneho poradenstva nie je zákonnou
povinnosťou Žilinského samosprávneho kraja, chceme
a snažíme sa pomáhať jeho
obyvateľom s prvotnou orientáciou v ich probléme, ktorý
si vyžaduje právne riešenie.
Našim klientom radíme, ako
je pri konkrétnom probléme

Pre občanov v materiálnej núdzi je tu
štátne Centrum
právnej pomoci
Ako ďalej uviedol, je dôležité, aby si občania uvedomili
rozdiel medzi bezplatným
právnym poradenstvom poskytovaným krajom a právnymi službami poskytovanými Centrami právnej pomoci
zriadenými štátom pod Ministerstvom spravodlivosti
SR. „My pri výkone právneho poradenstva na základe
zistenia podstaty právneho
problému zisteného priamo
od občana poradíme, aké má
občan ďalej právne možnosti, teda vysvetlíme mu, v akej
forme, s akým obsahom, prípadne dokedy a na aké úrady
či inštitúcie sa má obrátiť,
aby svoj problém aj reálne
riešil. Konzultácia prebieha
ústnou formou a občan má
možnosť robiť si písomné
poznámky. Jeho vybavenie
nie je závislé od úrovne jeho
sociálneho
zabezpečenia.

Poradia s problémom

Právne poučenie bez finančného zaťaženia poskytnú v Úrade krajskej samosprávy v Žiline. Ak ste v materiálnej núdzi a potrebujete
právneho zástupcu pomôcť vám môže štátne Centrum právnej
pomoci.
Obsahom konzultácie však
nie je zastupovanie občana
pred súdmi a inými orgánmi
verejnej správy a spisovanie právnych podaní priamo
právnikom. Naproti tomu
Centrum právnej pomoci má
kompetenciu občanovi, ktorý je preukázateľne (v zmysle
zákona) v materiálnej nú-

dzi, poskytnúť právne služby
v celom potrebnom rozsahu,
teda napríklad zastupovať ho
pred súdmi, spisovať mu potrebné podania a podobne,“
spresnil rozdiel Juraj Líner.
Samosprávny kraj totiž nemá
v právnom zastupovaní občanov ani kompetencie, ani personálne kapacity.

Občanov trápia
nehnuteľnosti,
dedičstvo i rozvody
V
súčasnosti
právnici
krajskej samosprávy najčastejšie riešia problémy
súvisiace s nakladaním s nehnuteľnosťami (pozemkové
právo, scudzovacie zmluvy),
dedičským konaním, rozvodom manželstva, výživným,
právami spotrebiteľov, exekučným konaním, reštitúciami, skončením pracovného
pomeru. „V uvedených oblastiach sú klienti poučení o prvotných právnych krokoch,
ktoré musia urobiť, o lehotách, ktoré musia splniť
a o obsahu právnych úkonov,
ktoré je potrebné bezodkladne urobiť,“ vysvetlil právnik
krajskej samosprávy.
Ako na záver uviedol právnik Juraj Líner, podľa spätnej
väzby od občanov je poskytovanie bezplatného právneho
poradenstva, najmä s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu väčšiny občanov,
veľmi potrebné a vykonávaním tohto poradenstva sa
súčasne zvyšuje právna gramotnosť občanov. „Dôkazom
kvalitnej odbornej práce nás
právnikov je aj skutočnosť,
že mnohí občania využívajú
právne poradenstvo i opako-

vane, prípadne ho odporúčajú
svojim
príbuzným
a známym,“ uzavrel J. Líner.

Do právnej poradne
sa treba objednať
Počet záujemcov o právne poradenstvo sa neustále
zvyšuje, preto je potrebné
sa vopred objednať na konkrétny termín telefonicky
alebo e-mailom. Objednáva sa u právnika Kancelárie
predsedu ŽSK na telefónnom
čísle 041/5032152 alebo e-mailom pravnaporadna@zask.
sk. Presné termíny do konca roku 2012 sú dostupné
i na internetovej stránke
krajskej samosprávy www.
regionzilina.sk.
Najbližšie termíny poradne sú 13.
a 27. septembra 2012. Právne
rady poskytujú v konkrétny
deň v čase od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 15:00 hod.
Občania môžu využiť aj
služby a právneho zástupcu Kancelárie verejného
ochrancu práv, ktorý každý
prvý štvrtok v mesiaci konzultuje s občanmi ich právne
problémy v Úrade ŽSK v Žiline. Aj tu sa objednáva na telefónnom čísle 02/48287401
alebo 02/43634906 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
hodiny.

Stredoškolský život na Orave okúsi 1 250 prvákov Za oknami našich zariadení
Do štrnástich oravských stredných škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
(ŽSK) nastúpi 1 250
prvákov.
Do prvých ročníkov všetkých
66 krajských stredných škôl
v piatich regiónoch kraja nastúpi spolu viac ako 5700 študentov.
Žilinský samosprávny kraj
sa snaží neustále skvalitňovať štúdium a prispôsobovať
sa požiadavkám trhu práce.
I preto do siete študijných
odborov pribudne od nového
školského roka odbor operátor v kovoobrábaní a službách
ako súčasť ponuky Strednej
odbornej školy technickej
v Námestove. „Jeho otvorenie

Opäť v laviciach

Študenti sa budú musieť popasovať s nejednou školskou úlohou.
vychádza z požiadaviek pracovného trhu v regióne Orava.
V súčasnosti je na trhu práce
veľa strojárskych firiem, ktoré chcú získať zamestnanca
schopného kvalitne vykonávať svoju prácu na základe

dobrých teoretických a praktických vedomostí získaných
štúdiom v danom odbore,“
uviedol predseda ŽSK Juraj
Blanár. Škola otvára aj nový
študijný odbor staviteľstvo.
Stredná odborná škola

v Námestove rozširuje ponuku vzdelávania a vhodne
dopĺňa štruktúru študijných
odborov otvorením odborov
obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné
vzťahy a obchodné a informačné služby – informatika
a informačné systémy. Aj tento krok vychádza z požiadaviek trhu práce v regióne Orava, kde rastie počet malých
a stredných podnikov. Ich
podnikateľské aktivity smerujú do oblastí medzinárodného obchodu, cestovného
ruchu a služieb. Preto znalosť
obchodných techník a obchodnej prevádzky s využitím
telekomunikácií, dátových
komunikácií, počítačových
sietí a internetu tvoria základ
pre úspech podniku na európskom trhu.

Až do 28. septembra
2012 potrvá v priestoroch Úradu Žilinského
samosprávneho kraja
v Žiline výstava prác
a výrobkov klientov
zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajskej samosprávy
pod názvom Za oknami
našich zariadení.
Už druhý ročník podujatia sa
teší veľkému záujmu, rovnako
ako ďalšie predajné výstavy

prác klientov organizovaných
pri príležitosti vianočných
sviatkov a sviatkov Veľkej
noci. Na výstave je možné vidieť množstvo zaujímavých
dekoratívnych, ale aj praktických výrobkov. Medzi vystavenými sú aj práce klientov Zariadenia pre seniorov
(ZpS) a domova sociálnych
služieb (DSS) Novoť, DSS a ZpS
Zákamenné, ZpS a DSS Dolný
Kubín, Domova sociálnych
služieb a zariadenia núdzového bývania Dolný Kubín, ako
aj DSS a ZpS Tvrdošín.

Dôchodcovia sa hlásia k cestovným zľavám
Žilinský samosprávny
kraj garantuje zľavy
v prímestskej autobusovej doprave aj
pre občanov nad 70
rokov veku, ako i pre
mladších cestujúcich,
ktorých vek sa pohybuje v rozmedzí 65 až 70
rokov.
Z celkového počtu viac ako 33
miliónov prepravených osôb
v Žilinskom samosprávnom
kraji v roku 2011 tvorili občania nad 70 rokov, využívajúci

Využívajú zľavy

Minulý rok sa lacnejšie vozilo spolu viac ako 1,3 milióna
dôchodcov.

svoj nárok na zľavu, spolu 1,2
milióna cestujúcich. Zľavy
pre občanov v rozmedzí 65 až
70 rokov využilo 102-tisíc cestujúcich.
Jednosmerné
osobitné
cestovné pre prepravu občanov nad 70 rokov veku
je za každých, aj začatých,
25 kilometrov vo výške 35
centov. Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu občanov vo veku 65 až 70 rokov
v sobotu, nedeľu, vo sviatok
a deň pracovného pokoja,
v pracovný deň od 16.00 hod.

do 24.00 hod. je za každých, aj
začatých, 25 kimometrov taktiež vo výške 35 centov.
Nárok na osobitné cestovné musí občan preukázať dokladom o dosiahnutom veku
(občiansky preukaz, identifikačná karta s fotkou, cestovný pas). Cestujúci si môže
taktiež vybaviť dopravnú
kartu dopravcu, ktorej vydanie je spoplatnené v zmysle
platných cenníkov dopravcov. Ide však spravidla o poplatky vo výške výrobných
nákladov.

Príďte si pozrieť nápadité práce

Z predajnej výstavy si môžete odniesť nielen inšpirácie na
skrášlenie svojich domácností, ale i zakúpiť tkané koberce, dekorácie zo skla, drôtu, dreva či iné užitočné výrobky.

Text: Z. Stančíková. Foto: archív ŽSK.

