Zápisnica
z rokovania sociálnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja konaného
dňa 23. 8. 2002

Dátum a čas rokovania:

23. 8. 2002 o 14.00 hod.

Miesto rokovania:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, ul. J. Kalinčiaka č. 14
(zasadačka)

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Správa o súčasnom stave v oblasti žiadostí o registráciu právnických a fyzických osôb,
ktoré požiadali o registráciu.
3. Návrh na zostavenie rozpočtu na r. 2003 za subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc
v zmysle zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
v územnom obvode Žilinského samosprávneho kraja.
4. Rôzne.
5. Záver.
K bodu č. 1:
Rokovanie komisie otvorila jej predsedkyňa p. Elena Gottasová, ktorá privítala
prítomných na zasadnutí komisie.
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 5 členov komisie a vedci odboru
zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu ŽSK (ďalej „len úrad“) MUDr. Kőhler. Svoju
neúčasť na rokovaní ospravedlnili: Ing. Jana Svrčková, Zita Isteníková, Ing. Jozef Vrážel,
Alena Zlejšia a Emília Kukučíková.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania, nikto nemal
pripomienky k jeho doplneniu, ani k zmenám.

K bodu č. 2:
Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci úradu MUDr. Kőhler oboznámil
prítomných so súčasným stavom v oblasti žiadostí o registráciu právnických a fyzických osôb,
ktoré požiadali o registráciu ako subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc v zmysle zák. č.
195/98 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Žilinskému samosprávnemu kraju boli písomne doručené žiadosti o registráciu od
subjektov:
•
•
•

občianske združenie LUMEN stredisko pomoci v Rakovej
cirkevná organizácia Cirkevný zbor ECAV v Martine
nezisková organizácia Delta v Čadci.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
informatívnu správu o súčasnom stave v oblasti žiadostí o registráciu a fyzických osôb, ktoré
požiadali o registráciu ako subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc v zmysle zák. č. 195/98
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3:
Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Kőhler predložil členom komisie
návrh k zostaveniu rozpočtu na r. 2003 za subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc v zmysle
zák. č. 195/98 Z. z. o sociálne pomoci v znení neskorších predpisov v územnom obvode
Žilinského samosprávneho kraja. Navrhovaná čiastka podľa jeho vyjadrenia predstavuje sumu
vo výške 46 877 tis. Sk za predpokladu 100%-ného krytia rozdielu medzi priemernými
bežnými výdavkami a príjmami v zmysle vyhlášky č. 578/2001 Z. z.
Takto spracovaný návrh rozpočtu na r. 2003 bol predložený na odbor financií úradu dňa
12. 8. 2002.

K bodu č. 4:
a)
Členovia komisie sa dotkli problematiky, že je snaha o privatizáciu štátnych subjektov –
domov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Členovia komisie vyslovili názor, že
s privatizáciou týchto subjektov v zásade nesúhlasia.
b)
Členovia komisie sa dohodli, že dňa 6. 9. 2002 vykonajú návštevy v zariadeniach
sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v regióne Oravy. Vyhodnotenie jednotlivých návštev
bude na programe najbližšieho zasadnutia komisie dňa 24. 9. 2002.
c)
Z dôvodu, že pri návštevách zariadení je potrebné používať motorové vozidlo, komisia sa
zhodla na prijatí uznesenia:

Uznesenie č. 2:
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
riaditeľovi úradu,
aby jedno služobné vozidlo bolo urgentne pridelené na odbor zdravotníctva a sociálnej
pomoci, ktoré bude využívané aj zo strany sociálnej komisie.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5:
Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 24. 9.
2002 o 14.00 hod. v budove úradu.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za
účasť a rokovanie ukončila.

V Žiline dňa 5. 9. 2002

......................................................
Elena GOTTASOVÁ
predsedkyňa komisie

Zapísala: Ing. Sylvia Mahútová

