Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo 18. novembra 2003 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu ŽSK

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny
ospravedlnený – Ján Ondrejka
Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnej
pomoci.
3. Čerpanie rozpočtu na úseku sociálnych služieb a sociálnej pomoci za 1. až 3. štvrťrok
2003.
4. Informácia o žiadostiach právnických a fyzických osôb o registráciu poskytovania
sociálnych služieb za 1 až 10 mesiac 2003.
5. Pripravenosť Žilinského samosprávneho kraja na prechod ďalších kompetencií zo
štátu na samosprávne kraje a to, domovov sociálnych služieb pre deti od 1. 1. 2004.
6. Rôzne.
7. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila jej predsedkyňa p. Elena Gottasová, ktorá privítala
prítomných na rokovaní komisie.
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 9 členov komisie a poverený vedením odboru
sociálnych vecí MUDr. Štefan Kőhler, MPH. Následne bol všetkým členom komisie rozdaný
materiál na dnešné rokovanie.

K bodu 2
Predsedkyňa komisie oboznámila prítomných o vykonaných návštevách v zariadeniach
sociálnych služieb, a to v DSS Liptovský Hrádok, DSS Smrečany, DD DSS Liptovský
Mikuláš, DD DSS Ružomberok a v DD DSS Likavka.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
konštatuje,
že oddelenie sociálnej pomoci
z predchádzajúceho rokovania.

nepredložilo

komisii

správu

o plnení

Uznesení

Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 3
Oddelenie sociálnej pomoci predložilo komisii prehľad finančného príspevku subjektom
poskytujúcim sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci na území Žilinského
samosprávneho kraja za obdobie 1 – 12 /2003. V predloženom prehľade je zobrazený
finančný príspevok vyplatený v I. až III. Q/2003 a finančný príspevok vyplatený v IV.
Q/2003.

K bodu 4
Oddelenie sociálnej pomoci predložilo komisii informácie o žiadostiach PO a FO
o registráciu poskytovania sociálnych služieb. Žilinskému samosprávnemu kraju za obdobie
od 1. 1. 2003 do 15. 11. 2003 boli písomne doručené tieto žiadosti o pomoc pri registrácií,
o registráciu, resp. o zmenu zapísaných skutočností v registri:
Samaritán, n. o. Eštovova 21, Martin - doplnenie a rozšírenie druhu poskytovaných soc.
služieb,
Agentúra podporných služieb, n. o. , Predmestská 24, Žilina – žiadosť o registráciu,
Delta, n. o. Podzávoz 533, Čadca – vykonanie v zápise do registra,
Pomoc deťom v kríze, občianské združenie, Jaseňova 2, Žilina – zmena druhu a rozsahu
poskytovaných sociálnych služieb,
Klub cystickej fibrózy, občianské združenie, Senická 7, Liptovský Mikuláš- rozhodnutie,
MPSVR SR o povolení poskytovať sociálne poradenstvo a vykonávať sociálnu prevenciu
podľa Zákona o sociálnej pomoci,
Spišská katolícka charita, cirkevná organizácia, Jesenského 5, Spišská Nová Ves –
rozhodnutie MPSVR o povolení poskytovať sociálne poradenstvo a vykonávať sociálnu
prevenciu podľa Zákona o sociálnej pomoci,
Stanislaw Gawelov, bytom Karpatská 3, Žilina – žiadosť o pomoc pri zriadení pestúnskeho
zariadenia,
Nádej pre rodinu, občianské združenie, ul. Družby 2012/10, Dolný Kubín – žiadosť
o registráciu,
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, cirkevnej organizácie, Spišská kapitula 3, Spišské
Podhradie – žiadosť o registráciu

K bodu 5
MUDr. Štefan Kőhler informoval, že od 1. januára 2004 budú na Žilinský samosprávny
kraj delimitované:
- Domovy sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne,
ktoré zriadil príslušný krajský úrad
- Krízové strediská a resocializačné strediská, ktoré zriadil príslušný okresný úrad
a)
b)
c)
d)

DSS Moyzesová Žilina,
DSS Oščadnica,
DSS Tvrdošín,
DSS Kysucké Nové Mesto,

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

DSS Ružomberok,
DSS Dolný Kubín,
DSS Martin - Sever,
DSS Lipovec,
DSS Horelica,
DSS Lúč,
Krízové centrum Liptovský Mikuláš
Krízové stredisko, domov pre osamelých rodičov Dolný Kubín

Štefan Kőhler zároveň informoval komisiu, že v zmysle § 18d ods. 4 zákona NR SR č.
161/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov prechádza dňom 1. júna 2003 do majetku vyšších územných celkov
majetok štátu. Táto novela zákona sa vzťahuje na dve ZSS ŽSK: DSS Kysucké Nové Mesto,
Litovelská 1218 a DSS Liptovský Hrádok, Pod Lipami 105/16.
Predsedkyňa komisie predložila návrh na zriadenie a prevádzkovanie Resocializačného
strediska pre mládež v Liptovských Kľačanoch. Predsedkyňa komisie na žiadosť členov
komisie prizvala vedúcu oddelenia sociálnych služieb Mgr. Martu Paukovú, ktorá členom
komisie vysvetlila spôsob prevádzkovania a financovania tohto zariadenia v roku 2004. Na
základe vyjadrenia Ing. Žufu, riaditeľa Protidrogového fondu a PaedDr. Galáša zástupcu
generálneho riaditeľa MPSVR SR existuje reálna možnosť poskytnutia v roku 2004 dotácie
na pokrytie prevádzkových nákladov resocializačného strediska z prostriedkov
Protidrogového fondu a z prostriedkov výťažku lotérií a iných podobných hier. Náklady na
prevádzku tohto zariadenia v roku 2005 by sa rozpočtovali v rámci rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2004.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
informáciu o delimitácii Domovov sociálnych služieb pre deti, ktoré zriadil príslušný krajský
úrad, Krízových stredísk a resocializačného strediská, ktoré zriadil príslušný okresný úrad na
Žilinský samosprávny kraj od 1. januára 2004.
Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
súhlasí
so zverením majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy Domova sociálnych služieb
pre dospelých, Pod Lipami 105/16, 033 01 Liptovský Hrádok a Domova sociálnych služieb
pre dospelých, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 4
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
zriadiť Resocializačné stredisko pre mládež v Liptovských Kľačanoch.

Výsledok hlasovania:

Za: 10 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 6 a 7
Poverený vedením odboru MUDr. Štefan Kőhler oboznámil prítomných, že od 1. januára
2004 prechádza pôsobnosť na úseku sociálnych služieb v oblasti opatrovateľskej služby, zo
samosprávnych krajov na obce. Z tohto dôvodu sa vypracuje 12 delimitačných protokolov 12
obciam, v ktorých samosprávny kraj poskytuje opatrovateľskú službu.
Predsedkyňa komisie oboznámila členov komisie o Pláne činnosti komisie sociálnej
pomoci na I. polrok 2004. Zároveň predsedkyňa komisie pozvala všetkých členov komisie, na
koncoročné zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať 16. decembra 2004, na ktorej komisia
vyhodnotí svoju činnosť za rok 2003.
Elena Gottasová informovala prítomných členov komisie, že dňa 24. novembra 2003
zvolal predseda ŽSK PaedDr. Jozef Tarčák všetkých predsedov komisií na pracovné
stretnutie, kde hlavným bodom programu bude prerokovanie návrhu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2004.
Predsedkyňa komisie požiadala člena komisie Ing. Andreja Sočuvku, aby na budúce
zasadnutie komisie pripravil prehľad o hlavných zmenách v sociálnom poisťovníctve od 1.
januára 2004.
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie
ukončila.

Žilina 24. novembra 2003

Zapísala Miroslava Staňová

Elena Gottasová
predsedkyňa komisie

