Zápisnica
z rokovania sociálnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania: 18. 3. 2003 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. Vyhodnotenie vykonaných návštev v zariadeniach sociálnych služieb.
3. Informácia o žiadostiach právnických a fyzických osôb o registráciu poskytovania
sociálnych služieb.
4. Rok 2003 – Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím.
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 8 členov komisie, Mgr. Marta Pauková –
vedúca oddelenia sociálnych služieb a pracovníčka oddelenia sociálnej pomoci Miroslava
Dížová. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili: Ing. Marián Masnica a Ing. Jozef Vrážel.
Následne predsedkyňa komisie doplnila program o informáciu, že rok 2003 je
Európskym rokom ľudí so zdravotným postihnutím.

K bodu č. 2:
Členka komisie Ing. Svrčková informovala o realizovanej návšteve v Domove
sociálnych služieb na Litovelskej ul. v Kysuckom Novom Meste. Vyjadrila sa, že v tomto
zariadení sú problémy so skrytými kolaudačnými vadami a riaditeľka zariadenia Ing. Marta
Huranová nemá k dispozícii zmluvy o vykonaní prác.
Mgr. Zita Isteníková uviedla, že v tomto zariadení sú umiestnení mentálne postihnutí
muži. Ide o zariadenie, ktoré je nové a dobre vybavené. Problémom je, že uvedený objekt
nebol predmetom delimitácie zo štátnej správy na Žilinský samosprávny kraj (ďalej len
„samosprávny kraj“), t. j. nie je v majetku samosprávneho kraja. Uviedla, že právnik
Krajského úradu v Žiline už vyvíja aktivity smerujúce k vykonaniu nápravy.
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Členovia komisie sa zhodli na tom, že sa musí zabrániť tomu, aby došlo k uplynutiu
lehôt na uplatnenie si odstránenia kolaudačných závad a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
ukladá
odboru vnútornej správy Úradu Žilinského samosprávneho kraja
kontaktovať sa s Krajským úradom v Žiline za účelom doriešenia skrytých kolaudačných
závad v objekte DSS na ul. Litovelská v Kysuckom Novom Meste.
Výsledky hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 3:
Pracovníčka oddelenia sociálnej pomoci úradu kraja p. Dížová informovala členov komisie
o žiadostiach právnických a fyzických osôb, ktoré požiadali o registráciu poskytovania
sociálnych služieb.
V ďalšom informovala o listoch doručených od organizácií, ktoré požadujú doplatiť
finančné prostriedky, inak ich budú vymáhať súdnou cestou.
Členovia komisie sa k tejto informácii vyjadrili, že v danej veci je potrebné ihneď
interpelovať príslušné ministerstvo.

K bodu č. 4:
Predsedníčka komisie informovala, že rok 2003 je Európskym rokom ľudí so zdravotným
postihnutím a v tejto súvislosti oboznámila prítomných s programovým zameraním aktivít
Žilinského samosprávneho kraja.
Informovala, že vedúca oddelenia sociálnych služieb Mgr. Marta Pauková bola
nominovaná za členku Pracovnej skupiny pre prípravu Európskeho roka ľudí so zdravotným
postihnutím.

K bodu č. 5:
Členovia komisie sa vrátili k predloženému čerpaniu finančných prostriedkov na úseku
sociálnej pomoci za r. 2002 a k návrhu rozpočtu na rok 2003, ktorým sa zaoberali na
predchádzajúcom rokovaní a prijali nasledovné uznesenie.
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Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
ukladá
odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci
dopracovať predložené materiály, t. j. čerpanie rozpočtu za r. 2002 a návrh rozpočtu na rok
2003 na úseku sociálnej pomoci o počet pracovníkov a klientov, ktorí sa nachádzajú
v jednotlivých zariadeniach.
Výsledky hlasovania:

Za: 8 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
ukladá
odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci
pripraviť komplexnú analýzu dotácií, príjmov a nákladov jednotlivých organizácií sociálnych
služieb a následne pripraviť varianty riešenia.
Na záver Mgr. Marta Pauková informovala o pripravovaných výberových konaniach na
obsadenie funkcií riaditeľov tých zariadení, kde sú riaditelia v dôchodkovom veku.

K bodu č. 6:
Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 15. 4. 2003
o 13. 00 hod. v budove úradu.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za
účasť a rokovanie ukončila.

V Žiline dňa 27. 3. 2003

.........................................................
Elena GOTTASOVÁ
predseda komisie
Zapísala: Ing. Sylvia Mahútová
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