Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Na rokovanie dňa

24.07.2012

K bodu programu
3

Názov materiálu

Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy
telovýchovných zariadení, príspevkovej
organizácie Mesta Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Materiál prerokovaný

Počet strán
Podpis

1

Dôvodová správa:
V súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme bolo Mestom
Kežmarok vyhlásené
Výberové konanie č. 3/2012 na funkciu riaditeľa Správy
telovýchovných zariadení, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok.
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 06.06.2012. Výberová komisia na základe pohovoru
s uchádzačmi skonštatovala, že úspešným uchádzačom na uvedenú funkciu sa stal Ing.
Miloslav Nadányi. Uvedenú skutočnosť oznámila Zápisnicou z výberového konania č. 3/2012
zo dňa 07.06.2012 primátorovi mesta.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) je mestskému zastupiteľstvu vyhradené na návrh primátora aj
vymenúvať riaditeľov príspevkových organizácií mesta. Z tohto dôvodu primátor mesta
Kežmarok navrhuje Mestskému zastupiteľstvu menovať Ing. Miloslava Nadányiho do funkcie
riaditeľa Správy telovýchovných zariadení, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na návrh primátora mesta vymenúva Ing.
Miloslava Nadányiho do funkcie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení,
príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok.
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Mesto Kežmarok ako zriaďovateľ Denného stacionára – Korytnačka vzhľadom na vykonané
racionalizačné a ekonomické opatrenia v tomto zariadení v priebehu roka 2012 navrhuje aj naďalej
ponechať poskytovanie tejto sociálnej služby vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zároveň
organizačne aj pracovnoprávne v riadiacej pôsobnosti mesta z dôvodu, že toto riešenie sa nám
v súčasnej situácii (do konca roka 2012) javí ako najoptimálnejšie a včlenenie Denného stacionára
do organizačnej štruktúry Zariadenia pre seniorov zatiaľ ako nevhodné.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
Dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny Denného stacionára - Korytnačka v Kežmarku podľa
predloženého návrhu

MESTO KEŽMAROK

NÁVRH
Dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny
Denného stacionára – Korytnačka v Kežmarku
Zriaďovacia listina Denného stacionára – Korytnačka v Kežmarku schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 149/2009 zo dňa 8.10.2009 v znení Dodatku č. 1
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 8/2012 zo dňa 22.03.2012 sa mení
a dopĺňa takto:

Dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny
Denného stacionára - Korytnačka v Kežmarku
Názov zariadenia:

Denný stacionár - Korytnačka

Sídlo zariadenia:

bez zmeny

Právna forma:

bez zmeny

Štatutárny orgán:

Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta

Vedúci zariadenia:

JUDr. Viera Mačáková, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Forma hospodárenia:

bez zmeny

Druh sociálnej služby:

bez zmeny

Forma sociálnej služby:

bez zmeny

Predmet činnosti:

bez zmeny

Doba zriadenia zariadenia:

bez zmeny

Cieľová skupina:

bez zmeny

V Kežmarku dňa ............

Pečiatka a podpis zriaďovateľa

MESTO KEŽMAROK

Materiál na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá (názov oddelenia)

oddelenie sociálnych vecí

Na rokovanie dňa

24.07.2012

K bodu programu

Názov materiálu

5
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Dňa 29. júna 2012 nadobudol účinnosť zák. č. 185/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zák. č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol v Čl. V novelizovaný aj zákon č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Táto novela zrušila povinnosť verejných
poskytovateľov sociálnych služieb určiť sumu úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41
zákona o sociálnych službách vo výške najmenej 50 % priemerných ekonomicky oprávnených
nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, avšak ponechala samosprávam voľnosť pri
stanovení výšky úhrady tak, že suma úhrady môže byť najviac vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov (ďalej len EON). Podľa doteraz platného Dodatku č. 2 k VZN Mesta Kežmarok č.
5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom
stacionári Korytnačka v Kežmarku je od 1.7.2012 denná úhrada za sociálnu službu poskytovanú
v dennom stacionári stanovená vo výške 50% EON sumou 18,73 €/klient/deň. V roku 2011 boli
z rozpočtu mesta na jedného klienta v Dennom stacionári vynaložené finančné prostriedky vo výške
1 410 eur. Od 1.1.2012 bolo v zariadení zazmluvnených 13 klientov, k 30.6. 2012 to bolo 8
klientov, z toho 2 mimokežmarskí, v priebehu mesiaca júl 2 klienti požiadali o ukončenie sociálnej
služby. Podiel klientov na EON prepočítaný na rok 2012 za II. polrok 2012 je 23,90 % pri
úhradách aktuálnych do 30.6., pri zvýšených úhradách od 1.7. 2012, to bude v rozpätí od 38 % do
42 % a bude závisieť od dochádzky klientov do zariadenia. Predpokladaná strata na klienta v roku
2012 je pri počte 5 klientov odhadovaná v rozpätí od 3 160 eur do 4 720 eur a bude musieť byť
vykrytá z rozpočtu mesta.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN Mesta Kežmarok č. 5/2009 v znení VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2011
a Dodatku č. 1 a 2 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v
Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku so zmenou Prílohy č. 2 podľa predloženého návrhu

MESTO KEŽMAROK

NÁVRH
Dodatku č. 3 k VZN Mesta Kežmarok č. 5/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári
Korytnačka v Kežmarku v znení VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2011 a Dodatkov č. 1 a 2
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/2012 Z.z. a zákona č.
185/2012 Z.z. (ďalej len zákon o sociálnych službách) sa uznieslo na tomto Dodatku č. 3 k VZN
č. 5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom
stacionári Korytnačka v Kežmarku v znení VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2011 a Dodatkov č. 1 a 2:
Článok 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 v znení VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2011 a Dodatkov č. 1 a 2 o
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári
Korytnačka v Kežmarku so zmenou Prílohy č. 2 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa
...... júla 2012 uznesením č. .../2012.“
V článku 7 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Doterajšia Príloha č. 2 k VZN č. 5/2009 v znení VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2011 a Dodatkov č.
1 a 2 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom
stacionári Korytnačka v Kežmarku stráca platnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3.“
V článku 9 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 v znení VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2011 a Dodatkov č. 1 a 2 o
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári
Korytnačka v Kežmarku so zmenou Prílohy č. 2 nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2012.“

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
prednosta MsÚ

MESTO KEŽMAROK

Príloha č. 2 k VZN Mesta Kežmarok č. 5/2009 – Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu
v Dennom stacionári od 1. septembra 2012
Odborné činnosti: Úhrada za pomoc pri odkázanosti za 1 deň (45 % EON )

................... 15,30 €

Obslužné činnosti: Úhrada za stravu za 1 deň ............................................................ 1,73 €
desiata................................................ 0,27 €
obed .................................................. 1,19 €
olovrant.............................................. 0,27 €
Výška úhrady za sociálnu službu je stanovená sumou 17,03 €/klient/deň.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
prednosta MsÚ

MESTO KEŽMAROK

Sumárny predpoklad ekonomickej situácie denného stacionára v II. polroku 2012
(pri platbe klientov vo výške 50% z ekonomicky oprávnených nákladov roku 2011)
Počet klientov, ktorí budú využívať služby denného stacionára:

5

Predpokladaná priemerná dochádzka:
Pomoc pri odkázanosti

75%
na klienta a deň

na klienta mesačne*

Náklady (bez stravy)

44,13 €

919,23 €

Platba klienta (bez stravy)

17,00 €

354,11 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu
Príspevok mesta
Potraviny

8,83 €

183,93 €

18,30 €

381,19 €

na klienta a deň

na klienta mesačne*

Náklady na potraviny

1,73 €

36,04 €

Platba klienta za potraviny

1,73 €

36,04 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu

- €

- €

Príspevok mesta

- €

- €

* pri 100%-nej dochádzke, priemerný mesiac má 20,83 pracovných dní

Sumárny predpoklad ekonomickej situácie denného stacionár v II. polroku 2012
(pri platbe klientov vo výške 45% z ekonomicky oprávnených nákladov roku 2011)
Počet klientov, ktorí budú využívať služby denného stacionára:

5

Predpokladaná priemerná dochádzka:
Pomoc pri odkázanosti

75%
na klienta a deň

na klienta mesačne*

Náklady (bez stravy)

44,13 €

919,23 €

Platba klienta (bez stravy)

15,30 €

318,70 €

8,83 €

183,93 €

20,00 €

416,60 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu
Príspevok mesta
Potraviny

na klienta a deň

na klienta mesačne*

Náklady na potraviny

1,73 €

36,04 €

Platba klienta za potraviny

1,73 €

36,04 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu

- €

- €

Príspevok mesta

- €

- €

* pri 100%-nej dochádzke, priemerný mesiac má 20,83 pracovných dní

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
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Ing. Eva Kelbelová
Ing. Agáta Perignáthová

vo vedení

Dôvodová správa
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie „Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok“
bola schválená uznesením MsZ v Kežmarku č.16/2012 zo dňa 22.3.2012.
Dodatkom č.1 sa zriaďovacia listina príspevkovej organizácie „Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok“ doplnila v bode g) predmet činnosti - rozširenie o údržbu verejného
osvetlenia. Pri účtovnej uzávierke bola zistená chyba v písaní v časti ch) vecné a finančné
vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje . Túto je potrebné opraviť nasledovne :
ch) vecné a finančné vymedzenie majetku
/ obstarávacia hodnota/
Pozemky
Budovy a stavby
Dopravné prostriedky
Stroje ,prístroje a zariadenia:

Spolu:

104 789,89 , - €
188 402,75, - €
1 499 280,00,- €
369 144,00,- €

2 161 616,64,- €

V zmysle predloženého zoznamu majetku.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
I. s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie „ Verejnoprospešné služby
mesta Kežmarok“ oprava vecného a finančného vymedzenia majetku príspevkovej
organizácie mesta „ Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok“

