Zápisnica
z rokovania komisie sociálnej pomoci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 22. októbra 2002

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – Ján Ondrejka
Emília Kukučíková
Ing. Andrej Sočuvka
Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Analýza činností odboru sociálnych vecí Krajského úradu v Žiline na úseku dávky
sociálnej pomoci, opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti.
3. Správa o vývoji pracovnej neschopnosti a stavu na úseku poskytovania kúpeľnej
starostlivosti za rok 2002 v rámci Žilinského samosprávneho kraja.
4. Rozpočet finančných prostriedkov na úseku sociálnej pomoci na rok 2003.
5. Rôzne.
6. Záver.
K bodu 1
Rokovanie komisie otvorila jej predsedníčka Elena Gottasová (ďalej len
„predsedníčka komisie“), ktorá privítala prítomných na zasadnutí komisie.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania. Členovia komisie
s návrhom programu rokovania súhlasili.
K bodu 2
Na rokovaní komisie 24. 09. 2002 členovia komisie požiadali Mgr. Zitu Isteníkovú
o vypracovanie informatívnej správy o opatrovateľskej službe a jej riešení spolu s analýzou
pre jednotlivé okresy Žilinského samosprávneho kraja.
Na základe tejto úlohy Mgr. Zita Isteníková predložila prítomným analýzu činností
odboru sociálnych vecí Krajského úradu v Žiline na úseku dávky sociálnej pomoci,
opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti.

Uznesenie č. 1
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
predloženú analýzu činností odboru sociálnych vecí Krajského úradu v Žiline na úseku dávky
sociálnej pomoci, opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti.
Výsledky hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

K bodu 3
Ing. Andrej Sočuvka pripravil pre členov komisie správu o vývoji pracovnej
neschopnosti a o stave na úseku poskytovania kúpeľnej starostlivosti za rok 2002 v rámci
Žilinského samosprávneho kraja.
Vzhľadom k tomu, že Ing. Andrej Sočuvka sa z rokovania komisie ospravedlnil,
členovia komisie sa zhodli na tom, že uvedenú správu berú na vedomie a na najbližšom
rokovaní Ing. Andrej Sočuvka podá výklad k predloženej správe.

Uznesenie č. 2
Komisia sociálnej pomoci
berie na vedomie
predloženú správu o vývoji pracovnej neschopnosti a stave na úseku poskytovania kúpeľnej
starostlivosti za rok 2002 v rámci Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledky hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
Vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefan Köhler, MPH (ďalej
len „vedúci odboru zdravotníctva“) predložil prítomným návrh rozpočtu finančných
prostriedkov na úseku sociálnej pomoci na rok 2003. Konštatoval, že plánované finančné
prostriedky na bežné výdavky sú nižšie ako v roku 2002. Ďalej uviedol, že v súvislosti
s nárastom cien sa očakáva nárast prevádzkových nákladov a v súvislosti s novelizáciou
zákona o verejnej službe aj nárast mzdových nákladov. Následne podal podrobný výklad
k predloženému rozpočtu.
V ďalšej časti vedúci odboru zdravotníctva informoval o použití uvoľnených
finančných prostriedkov na 3. a 4. štvrťrok 2002 subjektom, ktoré poskytujú sociálnu pomoc
v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Predsedníčka komisie otvorila diskusiu k tomuto bodu programu.
Členovia komisie konštatovali, že navýšenie rozpočtovania potreby finančných
prostriedkov subjektom, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území Žilinského kraja podľa
zákona o sociálnej pomoci, nie je možné brať do úvahy. Zhodli sa na tom, že novelizáciou
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, podľa ktorej sa zvyšuje finančný príspevok
neštátnemu poskytovateľovi sociálnych služieb z 50 % na 100 % rozdielu medzi priemernými
bežnými výdavkami a príjmami na poskytovanie porovnateľného druhu sociálnej služby na
občana a na rozpočtový rok, sú diskriminované sociálne zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Ing. Jana Svrčková navrhla, aby bol spracovaný predpis, ktorým budú presne určené
podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov neštátnym subjektom. Navrhla spracovať
zoznam dokladov potrebných na podloženie požiadaviek týchto subjektov a následne určiť
spôsobom, akým budú poskytnuté finančné prostriedky vyúčtované.
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Uznesenie č. 3
Komisia sociálnej pomoci
1. s ú h l a s í
s predloženým návrhom finančných prostriedkov na úseku sociálnej pomoci na rok 2003,
2. o d p o r ú č a ,
aby boli rešpektované len tie požiadavky na finančné prostriedky zo strany neštátnych
subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, ktoré budú
opodstatnené a dostatočne zdokumentované.
Výsledky hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 5
a)
Vedúci odboru zdravotníctva informoval o situácii prechodu kompetencií na úseku
opatrovateľskej služby od 1. januára 2003. Oboznámil prítomných so závermi porád, ktoré
boli uskutočnené k tejto problematike na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Konštatoval, že podľa predbežných zistení viac ako polovica obcí na území Žilinského
samosprávneho kraja nemá záujem zachovať opatrovateľskú službu. Posledné upresnenia
budú v decembri 2002 po komunálnych voľbách.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné osloviť primátorov a starostov miest
a obcí v kraji, vysvetliť im, čo opatrovateľská služba obnáša, načrtnúť im možnosť spojenia
susedných obcí a vzniku spoločných úradovní. Taktiež je ich potrebné informovať o spôsobe
poskytnutia dotácií na opatrovateľskú službu.
b)
Vedúci odboru zdravotníctva informoval, že Ing. Tatiana Nesvadbová, riaditeľka
Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých v Dolnom Kubíne
a Bc. Milan Jesenský, riaditeľ Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre
dospelých v Zázrivej sú členmi správnej rady neziskových neštátnych subjektov. Požiadal
o prešetrenie, či v tomto prípade neide o stret záujmov.
c)
Vedúci odboru zdravotníctva informoval prítomných, že päť riaditeľov zariadení
sociálnych služieb je v dôchodkovom veku, a preto predložil požiadavku na odbor
organizačný o vypísanie výberového konania.
d)
Predsedníčka komisie požiadala členov komisie, aby si na najbližšie rokovanie
komisie pripravili návrhy, ktoré by mohli byť zaradené do plánu činnosti komisie na rok
2003.
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K bodu 6
Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie rokovanie komisie bude 19. novembra 2002
o 13.00 hodine.
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Žilina 24. novembra 2002
Zapísala Ing. Sylvie Mahútová

....................................................
Elena Gottasová
predsedníčka komisie
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