Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo 11. 01. 2005 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu ŽSK

Prezencia:

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

Program:
1. Otvorenie.
2. Informácia o vykonaných kontrolách oddelením sociálnej pomoci v roku 2004
v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a počet klientov, ktorí spĺňajú podmienky
umiestnenia v týchto zariadeniach v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov.
3. Plán návštev v zariadeniach sociálnych služieb.
4. Rôzne.
5. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila a zúčastnených privítala predsedníčka sociálnej komisie
Elena Gottasová ( ďalej len „predsedníčka komisie“).
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 7 členov komisie, vedúca oddelenia
sociálnych služieb Mgr. Marta Pauková, vedúca oddelenia sociálnej pomoci Ing. Miriam
Bugrová a redaktorka regionálnych novín Žilinského samosprávneho kraja Radka Štrbová.
K bodu 2
Ing. Miriam Bugrová predložila zúčastneným správu o kontrolách v II. polroku 2004,
ktoré vykonali zamestnanci oddelenia sociálnej pomoci na základe poverenia predsedu
Žilinského samosprávneho kraja, a to v Detskom centre, spol. pre pomoc deťom v SR
odkázaným na náhradnú výchovu, o. z. a v Detskom domove Detský smiech, n. o. v Likavke.

Uznesenie 1
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
správu o kontrolách vykonaných v II. polroku 2004 v Detskom centre, spol. pre pomoc deťom
v SR odkázaným na náhradnú výchovu, o. z. a v Detskom domove Detský smiech, n. o.
v Likavke.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,
1

zdržal sa: nikto.

K bodu 3
Členovia komisie schválili plán návštev v zariadeniach sociálnych služieb v regióne
Orava.

Uznesenie 2
Komisia sociálnej pomoci
schváľuje
plán návštev v zariadeniach sociálnych služieb v regióne Orava podľa predloženého návrhu.

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
Vedúca oddelenia sociálnej pomoci informovala prítomných o riešení sťažnosti
chovankyne z Detského domova Detský smiech n. o. v Likavke. Členovia komisie neboli
spokojní s výsledkom prešetrenej sťažnosti a vyjadrili nesúhlas s tým, že riešenie sťažnosti
bolo ukončené.

Uznesenie 3
Komisia sociálnej pomoci
žiada
vedúcu odboru sociálnych vecí
a) z ukončenej kontroly prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a protokol
z kontroly s prijatými opatreniami predložiť na rokovanie komisie 08. 02. 2005. Súčasne
informovať komisiu o záveroch z doriešenia sťažnosti chovankyne z Detského domova
Detský smiech n. o. v Likavke,
b) predložiť na rokovanie komisie 08. 02. 2005 návrh na úpravu rozpočtu subjektom, ktoré
poskytujú sociálnu pomoc, a to z dôvodu prehodnotenia príspevku tým, ktorí poskytujú
opatrovateľskú službu.
Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

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

Žilina 16. marca 2005
Zapísala Slavka Volochová

Elena Gottasová
predsedníčka komisie
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