Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

19. 8. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Čerpanie rozpočtu na úseku sociálnych vecí za I. polrok 2003.
3. Stav na úseku opatrovateľskej služby za I. polrok 2003 a informácia o zmenách
kompetencií poskytovania opatrovateľskej služby.
4. Kritéria poskytovania finančných prostriedkov subjektom, ktoré poskytujú sociálnu
pomoc.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu č. 1

Rokovanie komisie otvorila jej predsedkyňa p. Elena Gottasová, ktorá privítala
prítomných na rokovaní komisie.
Konštatovala, že na rokovaní je prítomných 6 členov komisie, Mgr. Marta Pauková
vedúca oddelenia sociálnych služieb a Mgr. Mária Bobáková vedúca oddelenia sociálnej
pomoci Úradu ŽSK.

K bodu č. 2

Predsedkyňa komisie Elena Gottasová informovala a predložila prítomným materiál
o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2003 na úseku sociálneho zabezpečenia a rozbor rozpočtu na rok
2004 na úseku sociálneho zabezpečenia. Vedúca oddelenia sociálnej pomoci Mgr. Mária
Bobáková predložila prehľad čerpania finančných prostriedkov subjektami poskytujúcich
sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci za obdobie I. polrok 2003. Zdôraznila, že

zostatok vo výške 3 588 600,- Sk tvorí finančný príspevok SpKCH Spišská Nová Ves
z dôvodu, že menovaný subjekt do dnešného dňa nepodpísal dodatok Zmluvy na poskytnutie
finančného príspevku. Následne predsedníčka komisie otvorila diskusiu k čerpaniu rozpočtu
na úseku sociálnych vecí za I. polrok 2003 a k nepodpísanému dodatku zmluvy na
poskytnutie finančného príspevku SpKCH Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
dočasnej riaditeľke Úradu ŽSK,
zabezpečiť presun a sústredenie plánov investícií pre budúce obdobie pre zariadenia
sociálnych služieb z odboru vnútornej správy na oddelenie sociálnych služieb Úradu ŽSK.

Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
žiada
oddelenie sociálnych služieb
pripraviť počet žiadostí záujemcov do sociálnych zariadení v regiónoch, kde sú rozostavené
sociálne zariadenia a informovať v akom štádiu rozostavanosti sú tieto stavby.

Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
žiada
oddelenie sociálnej pomoci
pripraviť prehľad neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby v ostatných
samosprávnych krajoch a predložiť zoznam o počte klientov z iných krajov, ktorým sa
poskytujú sociálne služby v sociálnych zariadeniach Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3

Vedúca oddelenia sociálnych služieb Mgr. Marta Pauková oboznámila prítomných
o situácii v oblasti opatrovateľských služieb. Informovala, že od 1. 7. 2003 prešla na Úrad
Žilinského samosprávneho kraja opatrovateľská služba vo Východnej.

K bodu č. 4

Komisia sa zaoberala žiadosťou komisie sociálnej pomoci, ktorá sa konala dňa 15. 4.
2003, kde odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci mal vypracovať kritéria poskytovania
finančných prostriedkov subjektom, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a prispôsobiť tieto
kritéria svojim finančným podmienkam. Komisia sa zaoberala kritériami poskytovania
finančných prostriedkov subjektom, ktoré poskytujú sociálnu pomoc. Tieto kritéria sa však
nebudú prijímať z dôvodu novelizácie zákona.

Uznesenie č. 4
Komisia sociálnej pomoci
žiada
oddelenie sociálnej pomoci
pripraviť prehľad príjmov a výdavkov podľa výročnej správy za jednotlivé sociálne
zariadenia.
Výsledky hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Mgr. Marta Pauková predložila návrh na odpredaj parcely č. 400/14 o výmere 155 m² vo
vlastníctve Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých, Horelica č. 107,
022 01 Čadca firme MOGET, a. s. Vranovská 23, 851 01 Bratislava, prevádzkáreň Horelica
116, 022 25 Čadca.

Uznesenie č. 5
Komisia sociálnej pomoci

súhlasí
s odpredajom parcely č. 400/14 o výmere 155 m² vo vlastníctve Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb pre dospelých, Horelica č. 107, 022 01 Čadca firme MOGET, a.
s. Vranovská 23, 851 01 Bratislava, prevádzkáreň Horelica 116, 022 25 Čadca za podmienok,
že budú dodržané kritéria pri odpredaji určených finančnou komisiou a za cenu predloženú
znaleckým posudkom.

Výsledok hlasovania:

Za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Predsedníčka komisie Elena Gottasová informovala prítomných členov komisie, že
v Martinskom časopise Priestor pre život bol článok, v ktorom boli uverejnené nepravdivé
informácie o pracovníkovi Domova sociálnych služieb pre dospelých v Strániku.

K bodu č. 6

Členovia komisie sa zhodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 23.
septembra 2003 o 13.00 hod v zasadačke Úradu ŽSK.
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie
ukončila.

V Žiline dňa 8. septembra 2003

Elena GOTTASOVÁ, predsedníčka komisie

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

Miroslava STAŇOVÁ, zapisovateľka

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

