
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 
 
 

UZNESENIE č. 17/2016 
zo 17. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 13.júna  2016 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

A/ prerokovala:   
 

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za  január – marec 2016. 

2. Predložené žiadosti o dotácie v rámci Programu 3 „Sociálne služby“ v súlade 
s Výzvou PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 
v zmysle VZN PSK č.15/2008. 

3. Návrh na zmenu rozpisu finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb.   

4. Informáciu o výške úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle článku 11 
VZN PSK č. 28/2012 v platnom znení s účinnosťou od 1.júla 2016.   

5. Informáciu o výške finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle článku III bodu 2 VZN PSK č. 20/2010 
v platnom znení.   

6. Návrh Centra sociálnych služieb Dúbrava na vydanie stanoviska k odkúpeniu 
parciel, ktoré dlhodobo užíva Centrum sociálnych služieb Dúbrava a ktoré sú vo 
vlastníctve Obce Dúbrava, a to:  

parcely CKN: č. 29/1 o výmere 527 m2, parcela č. 29/2 o výmere 154 m2, č. 29/3 
o výmere 1 678 m2, parcela č. 547/2 o výmere  2 262 m2 - zastavané plochy, 
nádvoria a ostatné plochy, evidovane na LV č. 157, katastrálneho územia Dúbrava, 
v celkovej výmere 4 585 m2 a v celkovej sume  1 008,70 € (0,22 €/m2). 
 

 
 
 
 
 



 
 

B/ schválila: 
 

1. Program 17. zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK.  

2. Návrh na zmenu rozpisu finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb v celkovej sume 417 168,-- eur.   

 
 

C/ vzala na vedomie: 
 

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za január – marec 2016. 

2. Ponechanie výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle článku 11 
VZN PSK č. 28/2012 v platnom znení s účinnosťou od 1.júla 2016 v pôvodnej 
sume vzhľadom na zápornú mieru inflácie v roku 2015 oproti predchádzajúcemu 
roku.  

3. Ponechanie výšky finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle článku III bodu 2 VZN PSK č. 20/2010 
v platnom znení s účinnosťou od 1.júla 2016 v pôvodnej sume vzhľadom na 
zápornú mieru inflácie v roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku.  

 

D/ odporúča: 
 
1. Komisii finan čnej pri Z PSK   

 
Odporučiť žiadosti o dotácie v rámci Programu 3 „Sociálne služby“ v súlade 
s Výzvou PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 
v zmysle VZN PSK č.15/2008 žiadateľov uvedených v predloženej prílohe na 
schválenie v Zastupiteľstve PSK.  

 

2. Komisii správy majetku pri Z PSK :  

 
Súhlasiť s odkúpením pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce 
Dúbrava, vo vlastníctve obce Dúbrava,  na ktorých sa nachádzajú budovy a stavby 
CSS Dúbrava, ktoré CSS Dúbrava dlhodobo užíva., zapísané na LV č. 157 a to: 
 
parcely CKN: č. 29/1 o výmere 527 m2, parcela č. 29/2 o výmere 154 m2, č. 29/3 
o výmere 1 678 m2, parcela č. 547/2 o výmere  2 262 m2 - zastavané plochy, 
nádvoria a ostatné plochy, evidovane na LV č. 157, katastrálneho územia Dúbrava, 
v celkovej výmere 4 585 m2 a v celkovej sume  1 008,70 € (0,22 €/m2). 

 
 
 

 



 
 

E/ splnomocňuje : 
 

Vedúcu Odboru sociálneho Ú PSK realizovať presuny finančných prostriedkov medzi 
jednotlivými poskytovateľmi sociálnych služieb a následne predkladať ich na 
schválenie predsedovi PSK. O realizovaných presunoch informovať komisiu sociálnu 
na najbližšom zasadnutí komisie.   

 
 
           Z: v texte      T: stály  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

            
   
 
  
 
 
 
 


