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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za
za I polrok 2015

Határozati javaslat
Gúta Város Képviselő - testülete
A./ Tudomásul veszi
1. Tájékoztató jelentés a gondozószolgálat 2015. I. félévi tevékenységéről .

Dôvodová správa
Opatrovateľská služba - terénna forma, v rámci sociálnych služieb je registrovanou
činnosťou. V zmysle § 65 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách zápis do registra
poskytovateľov sociálnych služieb bol vykonaný dňa 06.08.2009 pod registračným číslom 121
"Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo, IČO 00 30 65 17 "
Mesto Kolárovo v zmysle § 41 a § 64 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
vydalo zriaďovaciu listinu na opatrovateľskú službu Mesta Kolárovo - bez právnej
subjektivity , účinnosťou od 01.04.2009. Opatrovateľská služba sa zriadila na dobu neurčitú, je
súčasťou verejnoprospešných činností mesta Kolárovo.
Predmetom činnosti je pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Hospodári : - so schváleným rozpočtom, ktorý je súčasťou rozpočtu Mesta Kolárovo
- so zvereným majetkom zriaďovateľa a to:
Dlhodobý drobný hmotný majetok v celkovej obstarávacej cene
959,30 €
v celkovej zostatkovej cene
0,00 €
Dlhodobý hmotný majetok v celkovej obstarávacej cene
4 940.00 €
v celkovej zostatkovej cene
0,00 €
Osobné motorové vozidlo DACIA v celkovej obstarávacej cene 12 960,00 €
v celkovej zostatkovej cene 12 960,00 €

Vysvetlivky
Opatrovateľská služba je vykonávaná od 15.05.2012 na základe VZN č.4/2012 schválené
uznesením MsZ č. 315/2012 A./1. dňa 30.04.2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a
o úhradách za opatrovateľskú službu. Toto VZN nadobudlo účinnosť 15.05.2012 a od 01.01.2014
na základe VZN č. 19/2013 schválené uznesením MsZ č.738/2013 dňa 17.12.2013

Tematický materiál
Mesto Kolárovo vykonávalo opatrovateľskú službu od januára 2015 so 6
opatrovateľmi na 2,6 % pracovný úväzok, ktorí opatrovali 6 osôb. V priebehu mesiaca február
sa uvoľnilo 1 pracovné miesto , z tohto dôvodu sa znížilo percento úväzkov o 0,70%, tak aj počet
opatrovaných o 1 osobu. Od apríla sa zvýšila poskytovaná opatrovateľská služba z dôvodu
zhoršenia zdravotného stavu 1 opatrovanej osoby z 30% na 50 %.
Od 01. mája 2014 sa mesto zapojilo do Národného projektu – „Podpora opatrovateľskej
služby“. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zo strany FSR je preplácaný poskytovateľom
opatrovateľskej služby transfer na výkon opatrovateľky vo výške 644,00 € .
Z tohto projektu mesto vytvorilo pracovné miesta pre 5 opatrovateľov na plné úväzky a
zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 5 odkázaných osôb. Tento projekt trvá do 31.10.2015.
Stav opatrovateľov a opatrovaných osôb k 30.06.2015
- z rozpočtu mesta: 5 opatrovateľov spolu na 2,1 % úväzok
- opatrujú 5 odkázaných osôb
- z Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“: 5 opatrovateľov na plné úväzky
- opatrujú 5 odkázaných osôb
V rámci opatrovateľskej služby je poskytnutá pomoc pri:
- nevyhnutných životných úkonoch - / osobná hygiena, pomoc pri podávaní jedla, dohľad/,
- nevyhnutné práce v domácnosti - /nákup, prevádzka a udržiavanie domácnosti,pranie.../
- formy zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím - /sprievod na lekárske vyšetrenie
Od 01.09.2014 bola prijatá 1 poradenská pracovníčka pre postihnuté deti / autizmom/ a ich
rodičov.
Plynulý chod zberne/výdajne použitého šatstva zabezpečuje 1 pracovníčka na plný pracovný
úväzok.
Upratovanie v ObZS zabezpečuje 1 pracovníčka na plný pracovný úväzok.
Donášku obedov do domácností pre cca 65 dôchodcov zo zariadenia pre seniorov a z
Cirkevného 8-roč. Gymnázia bolo zabezpečované motorovým úžitkovým vozidlom DACIA
DOKKER , ktoré bobo nakúpené v decembri r. 2013 na rozvoz obedov v hodnote 12 960.- €.
Financované je čiastočne z úveru 8 639,14 € a z vlastných zdrojov 4 320,86 €.
Vlastné zdroje boli poukázané na účet leasingovej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia a.s.,dňa
08.01.2014. Ďalšia splátka bola 05.12.2014 v sume 4 320,86 € a nasledujúce bude 05.12.2015 v
sume 4 319,57 €. Administratívny poplatok v sume 1010,88 € bol zaplatený 10.01.2014. Havarijné
poistenie 914,88 € a povinné poistenie 168,55 € je rozpísané na mesačné splátky, vždy k 5.-mu dňu
mesiaca v sume 45,03 €.
Personál na rozvoz obedov je zamestnaní v rozpočtovej organizácii ZPS a DS Kolárovo.

Rozpočet na rok 2015

schválený

upravený

Prepočet
rozpočtu
na
I. polrok
2015

Skutočnosť
za I. polrok
2015

Rozdiel
I. polrok
2015

Príjem: Úhrada za
úkony
a rozvoz

Výdaj:

Rozdiel

22000

22000

11000

9515

-1485

Transfer
FSR
od
01.01.2015

29050

29050

19367

16100

-3267

SPOLU:

51050

51050

30367

25615

-4752

Mzdy a
odvody

63858

63858

26607,50

24651,77

1955,73

Tovary a
služby

4200

4200

2100

925,87

1174,13

SPOLU:

68058

68058

28707,50

25577,64

3129,86

A/R

37,36 /0,01%/

Komentár:
V prepočte rozpočtu na I. polrok 2015 počítame mzdy a odvody na 5 mesiacov
a v prípade tovary a služby na 6 mesiacov.

