Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

23. 9. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnej
pomoci.
3. Stav rozostavaných stavieb a ich riešenie pre sociálne účely.
4. Správa o aktivitách Žilinského samosprávneho kraja v Európskom roku ľudí so
zdravotným zameraním.
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 7 členov komisie, vedúci odboru
zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefana Kőhlera, MPH a hlavný kontrolór
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík. Následne bol všetkým členom komisie
rozdaný materiál na dnešné rokovanie. Svoju účasť na rokovaní ospravedlnil Ing. Miroslav
Višňovský, Ing. Jana Svrčková a Ing. Marián Masnica.

Členovia komisie mali pripomienky k účasti hlavného kontrolóra na zasadnutí komisie
a z tohto dôvodu navrhla predsedníčka zaradenie nového bodu programu „Informácia
hlavného kontrolóra ŽSK o vykonaných návštevách v sociálnych zariadenia.“ ako bod
programu č. 2. Číslovanie bodov 2 až 6 sa mení na 3 -7.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
schvaľuje
program rokovania podľa predloženej zmeny.

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 2

Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík informoval
prítomných o vykonaných kontrolách v nasledovných sociálnych zariadeniach: DD a DSS
v Dolnom Kubíne, DD a DSS v Turčianských Tepliciach a v DD a DSS Karpatská 6.
Konštatoval, že v týchto zariadeniach neboli zistené závažné nedostatky.
Predsedníčka komisie Elena Gottasová informovala prítomných, že sa zúčastnila na
stretnutí predsedu kraja PaedDr. Jozefa Tarčáka, so zástupcami Spišskej katolíckej charity
a Biskupského úradu Spišskej diecézy ohľadom podpísania Dodatku zmluvy na poskytovanie
príspevku. K danej téme bola otvorená diskusia. Predsedníčka komisie oboznámila
prítomných so zákonom č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov. Následne sa do
diskusie zapojili Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Thielová a hlavný kontrolór Ing. Ján Konušík. Po
dlhých výmenách názorov k danej téme predsedníčka komisie ukončila diskusiu
a poďakovala hlavnému kontrolórovi za poskytnuté informácie a účasti na komisii.

K bodu č. 3

Predsedníčka komisie oboznámila prítomných a vyhodnotila vykonané návštevy
v zariadeniach sociálnej služieb a sociálnej pomoci.

K bodu č. 4

Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefan Kőhler oboznámil
prítomných s jednotlivým predloženými materiálmi, ktorých súčasťou bola správa o stave
rozostavaných zariadení sociálnych služieb a analýza žiadosti na umiestnenie do ZSS
v dotknutom regióne.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
predložené informatívne správy odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu ŽSK.

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci predložil správu o činnosti Žilinského
samosprávneho kraja v rámci Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím a prehľadom
aktivít organizovaných pre obyvateľov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

K bodu č. 6

Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefan Kőhler predložil komisii
návrh na zrušenie prevádzkovania tzv. „útulku“, ktorý spravuje DD a DSS Riadok 8,
Ružomberok spolu s odôvodnením.
Zároveň informoval prítomných o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľov zriadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja v nasledovných zariadeniach:
 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Likavke
 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Čadci, ul.
Hviezdoslavova
Predsedkyňa komisie informovala prítomných členov komisie o súčastnej situácii vo
financovaní DD a DSS v Martine a s problémami súvisiacimi s prevádzkovaním tohto
zariadenia.
Členka komisie Alena Zlejšia sa dopytovala vedúceho odboru zdravotníctva a sociálnej
pomoci, či bola na odbor doručená petícia z Domova dôchodcov – penzión, Liptovský
Mikuláš - Podbreziny. Vedúci odboru konštatoval, že do dnešného dňa nebola na odbor
doručená žiadna petícia.

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
súhlasí

so zrušením prevádzkovania tzv. „útulku“, ktorý spravuje DD a DSS Riadok 8, Ružomberok.

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 4
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
predložiť na rokovanie komisie sociálnej pomoci hospodárenie subjektov - neštátne, ktoré
poskytujú sociálnu pomoc za rok 2002. (podľa účtovnej uzávierky z mája 2003)

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 7

Členovia komisie sa zhodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 21. októbra
2003 o 13.00 hod v zasadačke Úradu ŽSK.
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie
ukončila.

V Žiline dňa 25. septembra 2003

Elena GOTTASOVÁ, predsedníčka komisie

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

Miroslava STAŇOVÁ, zapisovateľka

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

