
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 
 

UZNESENIE č. 10/2015 
z 10. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 1. júna 2015 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

A/ prerokovala:   
1. Informáciu o ponechaní výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle 
článku 11 VZN PSK č.28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, 
určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 
služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 30/2012 v pôvodnej sume vzhľadom na 
zápornú mieru inflácie v roku 2014 

2. Informáciu o doručených požiadavkách ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti na 
kapitálové výdavky k 1.6.2015 ( DSS ALIA Bardejov, CSS Domov pod Tatrami 
Batizovce – 3 žiadosti, DSS v Giraltovciach, ZpS a DSS Humenné, CSS Dúhový 
sen Kalinov, CSS Slnečný dom Prešov, DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie, 
Domov pre seniorov Stará Ľubovňa, DSS v Stropkove) 

 
 

B/ schválila: 
1. Program 10.zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK  
2. Ponechanie výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle článku 11 

VZN PSK č.28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení 
sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb 
a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 30/2012 v pôvodnej sume vzhľadom na 
zápornú mieru inflácie v roku 2014 

 
 

C/ odporúča  
Finančnej komisii pri Z PSK : 
Schváliť predložené požiadavky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti na kapitálové výdavky 
v poradí: 

1. Požiadavky na riešenie havarijných stavov  - DSS ALIA Bardejov; CSS Domov pod 
Tatrami Batizovce (odstránenie havarijného stavu v miestnosti činnostnej terapie – 
4 100 €, odstránenie nedorobkov stavby – 5 000 €; DSS v Stropkove   



 
 

2. Požiadavky na vnútorné vybavenie ZSS a bezbariérovosť  – DSS Giraltovce; ZpS 
a DSS Humenné; CSS Dúhový sen Kalinov; DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie;  
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – dokúpenie prídavného zariadenia ku 
kuchynskému robotu – 1 092 € 

3. Požiadavky na vonkajšie exteriérové úpravy – Domov pre seniorov Stará Ľubovňa, 
CSS Slnečný dom Prešov   

-   

  

 
PhDr. Margita Poptrajanovski   Ing. Andrea Tur čanová 
sekretár Komisie sociálnej     predsedníčka Komisie sociálnej  
pri Zastupiteľstve PSK     pri  Zastupiteľstve PSK 
 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Tatiana Pavľučuková     Overovatelia:  
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