Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
sa konalo 18. 5. 2004 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu ŽSK

Prezencia:

prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny
ospravedlnení – Ing. Jana Svrčková
Ing. Miroslav Višňovský
Ján Ondrejka

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb.
Čerpanie rozpočtu na úseku sociálnych služieb a sociálnej pomoci za 1. štvrťrok 2004.
Informácia o vykonaných kontrolách oddelením sociálnych služieb za rok 2003 a 1. až
4. mesiac 2004 v DD a DSS.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila a zúčastnených privítala predsedkyňa sociálnej komisie
Elena Gottasová. Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 5 členov komisie a vedúca
odboru sociálnych vecí Úradu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Mária Bobáková (ďalej
len „vedúca odboru sociálnych vecí“).

K bodu 2
Členka komisie Alena Zlejšia informovala prítomných o návšteve DSS pre dospelých
v Liptovskom Hrádku s kapacitou 37 žien. Konštatovala, že poskytovaná starostlivosť
a služby sú vykonávané na vysokej úrovni v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov.

K bodu 3
Vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Mária Bobáková informovala prítomných
o čerpaní rozpočtu na úseku sociálnych služieb a sociálnej pomoci za 1. štvrťrok 2004.
Sociálna komisia prijala správu o čerpaní rozpočtu ako informatívnu.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor sociálnych vecí
do najbližšej komisie sociálnej pomoci predložiť:
a) koncepciu Koncepcia rozvoja v sociálnej oblasti v Žilinskom samosprávnom kraji,
b) navýšenie rozpočtu pre oddelenie sociálnej pomoci s odôvodnením, z akého dôvodu je
potreba navýšenia rozpočtu.
Výsledok hlasovania:

Za 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
V Domovoch dôchodcov a domovoch sociálny služieb boli v roku 2003 vykonané
kontroly pracovníkmi Žilinského samosprávneho kraj (ďalej len „samosprávny kraj“),
oddelenia sociálnych služieb v oblastiach:
- stravovacia prevádzka,
- úroveň poskytovanej starostlivosti klientom,
- úschova cenných vecí,
- správnosť vydávaných rozhodnutí o druhu a rozsahu poskytovaných sociálnych služieb
občanom umiestnených v DD a DSS pre dospelých.
Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušovanie zákona a platných právnych
predpisov. Zistené nedostatky boli podľa usmernenia a metodických pokynov pracovníkmi
samosprávneho kraja v priebehu kontroly odstránené.

K bodu 5
Predsedkyňa komisie informovala členov komisie o účasti na Krajskom sneme Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorý sa konal dňa 16. mája 2004 v Žiline.
Vedúca odboru sociálnych vecí informovala komisiu o nepodpísaní zmluvy medzi
Spišskou katolíckou charitou a samosprávnym krajom. Oboznámila prítomných o tom, že
odbor sociálnych vecí prehodnotil sťažnosti na riaditeľov zariadení a vzniknutú situáciu
doriešil.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
súhlasí

s návrhom a odporúča dofinancovať DSS Zástranie z rezervy Kapitálové výdavky z odd.
10 – ZSS.
Výsledok hlasovania:

Za 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

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

Žilina 27. septembra 2004
Zapísala Slavka Volochová

Elena Gottasová
predsedkyňa komisie

