Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie MsZ konaného dňa 25. 10. 2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2018 pre zariadenie pre seniorov o 125,5 tis. €
2. Žiadosti o dotácie z dôvodu nepriaznivého dopadu novely zákona o sociálnych
službách

K žiadosti o navýšenie rozpočtu na rok 2018 pre zariadenie pre seniorov o 125,5 tis. €

Dňa 12. 10. 2017 požiadal riaditeľ ZpS o navýšenie rozpočtu na rok 2018 o 125 tis. €, svoju
žiadosť odôvodnil takto:
V rozpočte sú zohľadnené výdavky na interiérové vybavenie izieb Zariadenia pre seniorov (t.j.
bytové jednotky klientov vo všetkých 4 vchodov) vo výške 60 000 €.Taktiež sú vo výdavkoch zahrnuté
navýšené mzdové a odvodové povinnosti na rok 2018 vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa na rok 2017. Tieto predstavujú v celku 30 000 €. Ako aj navýšené mzdové
a odvodové povinnosti na rok 2018 k udržaniu rozšírenej organizačnej štruktúry v sume 35 500 €.
Spolu výdavky v sume 125 500 € žiada Zariadenie pre seniorov pokryť dotáciou od zriaďovateľa
Mesta Vranov nad Topľou.

Uznesenie:
Finančná komisia žiada sociálnu komisiu o zhodnotenie oprávnenosti navýšenia, zároveň žiada o
porovnanie nákladov na jedného umiestneného občana s porovnateľnými mestami v okolí mesta
Vranov nad Topľou.

K žiadostiam o dotácie.

Z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách požiadala pre rok 2018 o dotáciu vo výške 15,5 tis. €
Arcidiecézna charita Košice prevádzkujúca Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou a
Stredisko evanjelickej diakonie v sume 7,5 tis. €. Z dôvodu zmeny zákona nedokážu pokryť celú
prevádzku zariadenia, energie a náklady na činnosť. Rovnako požiadal o dotáciu na čiastočné
pokrytie prevádzky Územný spolok Slovenského červeného kríža vo výške 500 € mesačne, teda 6,0
tis ročne.

Uznesenie
V prípade možností rozpočtu vyčleniť sumu a následne ju prehodnotiť a poskytnúť jednotlivým
žiadateľom podľa návrhu sociálnej a finančnej komisie.
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