
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 

UZNESENIE č. 13/2015 
z 13. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 18.novembra 2015 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

A/ prerokovala:   
 

1. Analýzu žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za I.- III. štvrťrok 2015.   
 

2. Návrh VZN PSK č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského 
samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014. 

 
3. Návrh na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na dobu 20 rokov za 1 € 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa neziskovej organizácii Centrum sociálnych 
služieb Spišský Štvrtok, n.o. so sídlom v Spišskom Štvrtku, Námestie slobody 256,  
IČO: 45743118  s účinnosťou od 1.1.2016. 

 
4. Informáciu o Návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020. 
 
B/ schválila: 
 

1. Program 13.zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK so zmenou poradia bodov 
uvedených v pozvánke. 

 
2. 2.overovateľa uznesenia a zápisnice zo zasadnutia komisie –  Ing. Anna Brezíková.  

3. Návrh VZN PSK č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského 
samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014. 

 
4. Návrh na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na dobu 20 rokov za 1 € 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa neziskovej organizácii Centrum sociálnych 
služieb Spišský Štvrtok, n.o. so sídlom v Spišskom Štvrtku, Námestie slobody 256,  
IČO: 45743118  s účinnosťou od 1.1.2016. 



 
 

 
C/ berie na vedomie: 
 

1. Analýzu žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za I.- III. štvrťrok 2015.   

 
2. Informáciu o Návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020. 
 

 
 

D/ odporúča Komisii správy majetku pri Z PSK: 
 
1. Schváliť návrh na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na dobu 20 rokov 

za 1 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa neziskovej organizácii Centrum 
sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. so sídlom v Spišskom Štvrtku, Námestie 
slobody 256,  IČO: 45743118  s účinnosťou od 1.1.2016. 
 

 
E/ odporúča Zastupiteľstvu PSK : 

 
1. Schváliť návrh VZN PSK č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 

20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému 
subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského 
samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014. 

 
 
 
 
 
 
 

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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