Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

21. 1. 2003 o 14.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Informácia o stave na úseku prechodu kompetencií opatrovateľskej služby od 1. 1. 2003.
Správa o regionálnom rozvoji v sociálnych službách.
Rozpočet na rok 2003.
Rôzne.

K bodu č. 1
Rokovania komisie otvorila jej predsedkyňa p. Elena Gottasová, ktorá privítala
prítomných na dnešnom zasadnutí komisie. Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 9 členov
komisie. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil člen komisie p. Alena Zlejšia a vedúci odboru
zdravotníctva a soc. pomoci Žilinského samosprávneho kraja MUDr. Štefan Kőhler, ktorý na
rokovanie komisie poveril vedúcu oddelenia sociálnych služieb Mgr. Martu Paukovú. Následne
predsedkyňa komisie oboznámila prítomných s programom rokovania.
Predsedkyňa komisie požiadala Mgr. Martu Paukovú, aby informovala členov komisie
o stave na úseku prechodu kompetencií opatrovateľskej služby na Žilinský samosprávny kraj od
1. 1 . 2003. Vedúca oddelenia sociálnych služieb oboznámila komisiu, že 7. januára prevzali
zoznam opatrovateliek a opatrovaných z okresného úradu. Ide o 87 opatrovateliek a 108
opatrovaných. V rámci nášho kraja neprevzalo kompetencie opatrovateľskej služby 10 obcí. Pri
kontrole spisovej agendy boli zistené mnohé nezrovnalosti. Pre nedostatok priestoru bolo
vytvorené vysunuté pracovisko (úradovňa) pre opatrovateľskú službu v Domove dôchodcov na
Karpatskej č. 6 v Žiline.
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Člen komisie Ing. Marián Masnica sa zapojil do diskusie a informoval členov komisie, že
ako starosta obce kompetencie na úseku opatrovateľskej služby prijal. Zdôraznil otázku starostov
a primátorov o spôsobe financovania opatrovateľskej služby. Mgr. Pauková na základe
informácii informácií z MPSVaR SR informovala, že opatrovateľská služba môže byť
zamietnutá ak nemôže byť finančne krytá a zdôraznila, že pracovné zmluvy sa budú musieť
prehodnotiť.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
riaditeľovi úradu,
aby riešil otázku prijatia zdravotnej sestry na opatrovateľskú službu.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Predsedkyňa komisie informovala komisiu, že odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci,
oddelenie sociálnych služieb, vypracoval návrh Všeobecného záväzného nariadenia. Pri príprave
návrhu spolupracovali riaditelia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja. Týmto všeobecne záväzným nariadení sa ustanovuje spôsob
určenia úhrady a výška úhrady za sociálne služby. Komisia odsúhlasila zvýšenie úhrad za
poskytovanie opatrovateľských služieb o 20%. Súčasne došlo k zhode, že časť textu z § 7 čl. 5
v znení v „.............................20% z úhrady za zaopatrenie ....................“ sa z článku vypustí.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
zvýšenie úhrad za poskytovanie sociálnych služieb o 20%.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť Všeobecné záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o spôsobe úhrady
a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Žilinským samosprávnym krajom a za sociálne služby poskytované Žilinským samosprávnym
krajom v znení komisiou odsúhlasených úprav.
Výsledok hlasovania:

Za: 9 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 2 a č. 3
Tieto body programu budú predmetom rokovania komisie na najbližšom zasadnutí
komisie, ktoré sa uskutoční dňa 18. 2. 2002 o 13.00 v budove úradu.

K bodu č. 4
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za
účasť.

V Žiline dňa 23. 1. 2003

Elena Gottasová, predsedkyňa komisie

..................................................

Miroslava Staňová, zapisovateľka

..................................................

3

