Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

20. 5. 2003 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Stav rozostavaných stavieb zariadení sociálnych služieb, ktoré prejdú po dokončení do
správy ŽSK.
4. Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach soc. služieb.
5. Vývoj nezamestnanosti za I. štvrťrok 2003.
6. Rôzne.
7. 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, MUDr. Štefan Kőhler
vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci, Ing. Vladimír Greguš vedúci odboru
vnútornej prevádzky. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili Ing. Valéria Thielová, Ing.
Jozef Vražel a p. Emília Kukučínková.

K bodu č. 2

Uznesenie č. 1 - nesplnené
Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefan Kőhler informoval, že
budú vykonané návštevy vo všetkých neštátnych subjektoch. Riešenie 100% vykrytia bude
riešené tak, že sa budú objednávať služby na určitý počet odkázaných občanov.

Uznesenie č. 2 – nesplnené
Vzhľadom k tomu, že výročná správa o hospodárení neštátnych subjektov, ktorá okrem
iného obsahuje aj účtovnú uzávierku a prehľad o príjmoch a výnosoch bola predkladaná do
15. mája, nebolo možné v stanovenom termíne uznesenie vypracovať. Zároveň MUDr.
Uznesenie č. 3 – splnené
Problematika financovania neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby bude
prerokovaná na finančnej komisii dňa 21. 5. 2003.

Uznesenie č. 4 – splnené
Vedúci odboru vnútornej prevádzky Ing. Vladimír Greguš informoval členov komisie
o riešení kolaudačných závad v DSS v Kysuckom Novom Meste a predložil predsedkyni
komisie Záznam z pracovného rokovania vo veci odstránenia závad v DSS pre dospelých,
konaného dňa 5. 5. 2003. Zdôraznil, že v odstraňovaní závad sa ešte pracuje a spis nie je
uzatvorený.

K bodu č. 3

Predsedkyňa komisie Elena Gottasová požiadala vedúceho odboru vnútornej správy, aby
oboznámil komisiu o stave rozostavaných stavieb zariadení sociálnych služieb, ktoré prejdú
po dokončení do správy Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Ing. Vladimír Greguš
informoval, že k dnešnému dňu je agenda na Krajskom úrade a zatiaľ nebola delimitovaná na
Úrad Žilinského samosprávneho kraja. Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci
MUDr. Štefan Kőhler informoval, že v blízkej dobe budú vykonané kontrolné dni
rozostavaných stavieb zariadení sociálnych služieb.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
žiada
odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci,
aby pri zisťovaní stavu rozostavaných stavieb boli prizývaní členovia komisie sociálnej
pomoci za príslušný región.

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 4
Predsedkyňa komisie Elena Gottasová informovala o spoločnej návšteve s členkou
komisie Ing. Valériou Thielovou v dvoch neštátnych zariadeniach v Ružomberku. Na
prehliadku po zariadení ich však nevpustili.

K bodu č. 5

Predsedkyňa komisie predložila členom komisie informatívnu správu o aktuálnej situácii
na trhu práce v Žilinskom kraji v mesiaci marec 2003.

K bodu č. 6

Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefan Kőhler informoval členov
komisie o výberových konaniach a kritériach na obsadenie funkcie riaditeľov zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, a to:
1. Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 118, Zubrohlava
2. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, M. R. Štefánika 2553,
Čadca – Žarec
3. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Likavka 827,
Ružomberok
4. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, J. Mazúra 34, Martin
Zároveň informoval o zmene organizačnej štruktúry Úradu Žilinského samosprávneho
kraja, ktorá bude predložená na prerokovania a schválenie na júnovom zasadnutí
zastupiteľstva. Podľa novej organizačnej štruktúry bude odbor zdravotníctva a sociálnej
pomoci rozdelený na dva samostatné odbory.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
žiada
riaditeľa úradu,
aby do výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľov zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, bola prizvaná predsedníčka
sociálnej pomoci a člen komisie za príslušný región.

Výsledok hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Predsedníčka komisie predložila členom komisie návrh na plán činnosti komisie sociálnej
pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na II. polrok 2003.

K bodu č. 7

Členovia komisie sa zhodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 17. júna
2003 o 13.00 hod v zasadačke Úradu ŽSK.
Na záver predsedkyňa komisie poďakovala prítomných za účasť a rokovanie komisie
ukončila.

V Žiline dňa 26. mája 2003

Elena GOTTASOVÁ, predsedníčka komisie

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

Miroslava STAŇOVÁ, zapisovateľka

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

