Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

15. 4. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

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

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb.
Čerpanie rozpočtu na úseku sociálnych služieb za I. štvrťrok 2003.
Informácia o riešení kolaudačných závad v DSS v Kysuckom Novom Meste.
Rôzne.
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 5 členov komisie, Mgr. Mária Bobáková
vedúca oddelenia sociálnej pomoci a Ing. Miriam Bugrová vedúca oddelenia financovania
odvetvových činností. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili Ing. Marián Masnica, Ing.
Miroslav Višňovský, Ján Ondrejka a Alena Zlejšia.
Následne predsedkyňa komisie doplnila program o informáciu o riešení kolaudačných
závad v DSS v Kysuckom Novom Meste.
Mgr. Mária Bobáková informovala komisiu o predloženom materiály – komentári
k uzneseniu č. 2 a uzneseniu č. 3 z rokovania komisie sociálnej pomoci zo dňa 18. 3. 2003.
Vzhľadom k tomu, že výročná správa o hospodárení neštátnych subjektov, ktorá okrem iného
obsahuje aj účtovnú uzávierku a prehľad o príjmoch a výnosoch bude predkladaná až do 15.
mája 2003, nebolo možné v stanovenom termíne uznesenie vypracovať. Zároveň informovala
členov komisie, že Spišská katolícka charita nepodpísala zmluvu na poskytovanie príspevku
z dôvodu nedostatočného finančného krytia, ktorá trvá na 100 % krytí nákladov. Člen
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komisie Ing. Jozef Vrážel zdôraznil, že si musíme uvedomiť, že zákon o štátnom rozpočte je
zložitý a my nemáme stanovené žiadne kritéria na čerpanie finančných prostriedkov.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
vypracovať kritéria poskytovania finančných prostriedkov subjektom, ktoré poskytujú
sociálnu pomoc a prispôsobila tieto kritéria svojim finančným podmienkam.

Výsledok hlasovania:

Za 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci,
vypracovať podrobnú analýzu poskytovania finančného príspevku neštátnym subjektom na
základe kapacity, počtu skutočných príjmov a nákladov.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 2

Ing. Vrážel vyhodnotil návštevu v DD DSS v Čadci – Horelici a v krízovom centre
Delta. Konštatoval, že DD DSS v Čadci – Horelici je veľmi dobre vybavený a v krízovom
centre Delta vykonávali práve v tom čase pracovníci Úradu Žilinského samosprávneho kraja
kontrolu.
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K bodu č. 3

Ing. Miriam Bugrová informovala členov komisie, že podkladom pri tvorbe rozpočtu na
rok 2003 na úseku sociálneho zabezpečenia oddelenia sociálnej pomoci bola suma schválená
Ministerstvom financií SR v roku 2002 vo výške 14 mil. 306 tis. Sk. Následné úpravy na
základe rokovania vlády a schválenia limitov, výdavkov na rok 2003 MF SR oznámilo Úradu
Žilinského samosprávneho kraja rozpočet na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovej sume
323 413 tis. Sk, bežné výdavky 313 413 tis. Sk, kapitálové výdavky 10 mil. Sk. Pričom výška
určená ako príspevok pre neštátne subjekty bola navýšená zo 14 mil. 306 tis. Sk na 21 mil.
506 tis. Sk a následne účelovo navýšená o 10 mil. Sk na sumu 31 mil. 506 tis. Sk. Rozpočet
na rok 2002 pre neštátne subjekty bol 14 mil. 306 tis. Sk. Nevyčerpaný zostatok k 31. 12.
2002 bol 115 613,80 Sk. Dotácia na prvý kvartál 2003 bola 7 876 000 Sk pričom
nevyčerpaný zostatok k 31. 3. 2003 bol 1 856 300 Sk. Zdôraznila, že nevyčerpané finančné
prostriedky sa vrátia späť do štátneho rozpočtu. Zároveň finančný odbor poskytol sociálnej
komisii kritéria poskytovania finančného príspevku subjektom, ktoré poskytujú sociálnu
pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci.

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
odporúča
finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
prerokovať problematiku financovania neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby vo
finančnej komisii. Z dôvodu, že v rozpočte na rok 2003 chýba vykrytie na 100 % nie len
u samosprávnych subjektov ale aj u neštátnych a za I. štvrťrok 2003 pre neštátne subjekty je
nevyčerpaný zostatok 1 856 300 Sk.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 4

Predsedkyňa komisie oboznámila prítomných členov komisie s obsahom správy o
kontrole kolaudačných závad v DSS v Kysucom Novom Meste a vyjadrila nespokojnosť
s predloženou správou.
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Uznesenie č. 4
Komisia sociálnej pomoci
žiada
vedúceho odboru vnútornej správy,
aby na budúcom zasadnutí komisie sociálnej pomoci informoval komisiu o odstránení
kolaudačných závadách v DSS v Kysuckom Novom Meste.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Ing. Miriam Bugrová zároveň informovala členov komisie o financovaní rekonštrukcie
DSS Stránik – Teplička a financovaní dovozu stravy v II. polroku 2003 v DD DSS v Dolnom
Kubíne.
Predsedkyňa komisie požiadala členov komisie, aby do budúceho stretnutia predložili
svoje podnety na plán činnosti komisie sociálnej pomoci na II. polrok 2003.

K bodu č. 6

Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20. 5.
2003 o 13.00 hod. v budove úradu.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedkyňa komisie poďakovala prítomných za
účasť a rokovanie ukončila.

V Žiline dňa 16. 4. 2003

Elena Gottasová, predsedkyňa komisie

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

Miroslava Staňová, zapisovateľka

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