
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

UZNESENIE č. 12/2015 
z 12. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 28.septembra 2015 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

A/ prerokovala:    
 

 
1. Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve PSK a mesta Giraltovce. 

2. Predložené návrhy v rámci 5.ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla 
túžby 2015 v kategóriách poskytovateľ sociálnych služieb, prijímateľ sociálnych 
služieb a zamestnanec sociálnych služieb. 

3. Návrh rozpočtu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vykonávateľov 
SPO detí a sociálnej kurately a zariadenia pestúnskej starostlivosti na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 – 2018.  

4. Návrh Mesta Sabinov na odkúpenie majetku PSK v k.ú.  Sabinov na ulici J. Borodáča 
8 v správe DSS v Brezovičke.    

 
 

B/ schválila: 
 
1. Program  12.zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK so zmenou poradia bodov 

uvedených v pozvánke.   
 

2. Zámenu nehnuteľností na základe výhodnosti bez vzájomného finančného vyrovnania 
medzi Prešovským samosprávnym krajom (chata na Tíšave, pozemky na parcelách C 
KN č. 1369/3, C KN č. 1015/5, C KN č. 1015/5, cestná komunikácia na parcele C KN 
č.1015/5) a mestom Giraltovce (pozemky na parcele C KN č. 1369/2, C KN č. 1017/1) 
s odporúčaním zváženia zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu.   

3. Návrh rozpočtu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vykonávateľov 
SPO detí a sociálnej kurately a zariadenia pestúnskej starostlivosti na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 – 2018.  

4. Návrh Mesta Sabinov na odkúpenie majetku PSK v k.ú.  Sabinov na ulici J. Borodáča 
8 v správe DSS v Brezovičke.    

 

 



 
 

C/ odporúča  
 

I. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja 
 
Udeliť ocenenie v rámci 5.ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách 
Krídla túžby 2015 v kategórii :  

 
- poskytovateľ:   DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí   
- prijímateľ :  Dušanovi Vretenárovi – DSS v Stropkove 
- zamestnanec : Mgr. Beáte Ondrejovej – Domov sv. Dominika  

v Petrovanoch  
 

 
II.  Komisii správy majetku schváliť : 

 
1. Zámenu nehnuteľností na základe výhodnosti bez vzájomného finančného vyrovnania 

medzi Prešovským samosprávnym krajom (chata na Tíšave, pozemky na parcelách C 
KN č. 1369/3, C KN č. 1015/5, C KN č. 1015/5, cestná komunikácia na parcele C KN 
č.1015/5) a mestom Giraltovce (pozemky na parcele C KN č. 1369/2, C KN č. 1017/1) 
s odporúčaním zváženia zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu.   

2. Návrh Mesta Sabinov na odkúpenie majetku PSK v k.ú.  Sabinov na ulici J. Borodáča 
8 v správe DSS v Brezovičke.    

 
 

III.  Odboru financií Ú PSK -:  
 

1. Predložený návrh rozpočtu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, 
vykonávateľov SPO detí a sociálnej kurately a zariadenia pestúnskej starostlivosti na 
rok 2016 zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2016.  

 
D/ ruší 

Bod F/ 1. Uznesenia Komisie sociálnej pri Z PSK č.11/2015  zo dňa 10.08.2015.   
 
 
 
 

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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