
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 
 

UZNESENIE č. 14/2016 
zo 14. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 27.januára 2016 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

A/ prerokovala:   
 

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby za rok 2015.  

2. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK 
č.20/2010 v platnom znení.   

3. Informáciu o príprave finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.   

4. Návrh výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie 
projektov realizovaných v rámci programu „Sociálne služby“.  

 
 

B/ schválila: 
 

1. Program 14. zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK s umožnením prezentácie 
činnosti OZ PROGRESFEM Mgr. Karin Jurekovej.  

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

3. Finančný príspevok na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 
v platnom znení nasledovne:  

 
Gréckokatolícka charita Prešov   RESO   21 osôb           115 500 eur  
ReSocia, n.o. Petrovce   RESO   11 osôb            60 500 eur 
Mesto Prešov    VO   1 vykonávateľ   9 300 eur 
Mesto Medzilaborce    VO   1 vykonávateľ   9 300 eur 
Návrat o.z.   VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  
Člověk v tísni o.p.s.  VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  
 



 
 

Spoločnosť priateľov detí  
z detských domovov  
Úsmev ako dar    VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  
Inštitút Krista Veľkňaza  
Žakovce  
- RESO Žakovce   RESO   10 osôb             55 000 eur  
- RESO Ľubica    RESO     5 osôb             27 500 eur 
 
SPOLU:       47FO/5VO              305 000 eur  

 
 
 
 
 

C/ vzala na vedomie: 
1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 

o zabezpečení poskytovania sociálnej služby za rok 2015.  

2. Informáciu o príprave finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.   

 
 

D/ odporúča: 
 
Zastupiteľstvu PSK  

 
1. Schváliť finančný príspevok na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 
v platnom znení  nasledovne  :  

 
 

Gréckokatolícka charita Prešov   RESO   21 osôb           115 500 eur  
ReSocia, n.o. Petrovce   RESO   11 osôb            60 500 eur 
Mesto Prešov    VO   1 vykonávateľ   9 300 eur 
Mesto Medzilaborce    VO   1 vykonávateľ   9 300 eur 
Návrat o.z.   VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  
Člověk v tísni o.p.s.  VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  
Spoločnosť priateľov detí  
z detských domovov  
Úsmev ako dar    VO  1 vykonávateľ   9 300 eur  
Inštitút Krista Veľkňaza  
Žakovce  
- RESO Žakovce   RESO   10 osôb             55 000 eur  
- RESO Ľubica    RESO     5 osôb             27 500 eur 
 
SPOLU:       47FO/5VO              305 000 eur  

 
 

 



 
 

2. Návrh výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie 
projektov realizovaných v rámci programu „Sociálne služby“.  

I. Podprogram – rekonštrukcia, stavebné úpravy interiéru zariadení 
sociálnych služieb a ich vybavenie na zabezpečenie zvyšovania kvality 
života prijímateľov – investičný charakter. Prioritné riešenie 
bezbariérovosti zariadenia.  

II.  Podprogram – nákup materiálno-technického vybavenia priestorov 
zariadení sociálnych služieb a nákup technických zariadení na zlepšenie 
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou – 
neinvestičný charakter.    

 
 
 
 
 
 

PhDr. Margita Poptrajanovski   Ing. Andrea Tur čanová 
sekretár Komisie sociálnej     predsedníčka Komisie sociálnej  
pri Zastupiteľstve PSK     pri  Zastupiteľstve PSK 

 
 
 
 

Zapísala:  
Ing. Tatiana Pavľučuková     Overovatelia:  
 
...........................................    ....................................................... 
 
       ........................................................

            
   
 
  
 
 
 
 


