
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 
 

UZNESENIE č. 2/2014 
z 2. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 13.mája 2014 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

A/ schválila: 
 
1. Program  2.zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK  
2. Stálych overovateľov uznesenia a zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej pri Z PSK 

– Ing. Ľubomíra Lukiča, PaedDr. Jozefa Baslára  
 

B/ prerokovala:    
 
1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 

o zabezpečenie sociálnej služby za I. štvrťrok 2014  

2. Informáciu o výsledkoch vykonanej kontroly hospodárenia s finančným príspevkom, 
vrátane evidencie a vykazovania prítomnosti prijímateľov sociálnej služby 
v neziskovej organizácii Náš dom n.o. Svidník.    

 
3. Informáciu o rozdelení finančného príspevku na rok 2014 pre neverejných 

a verejných poskytovateľov sociálnych služieb a vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 

 
4. Zmenu v predmete nájmu nebytových priestorov v správe Centra sociálnych služieb 

Zátišie v Osadnom, s.č. budovy 89 na parcele č. KNC 503/3 do nájmu nájomcu Obec 
Osadné  za nájomné vo výške 1Euro ročne (okrem platieb za služby spojené 
s nájmom) na dobu neurčitú za účelom využitia SAD (nocovňa). 

 
 

C/ vzala na vedomie: 
 

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie sociálnej služby za I. štvrťrok 2014  

2. Informáciu o výsledkoch vykonanej kontroly hospodárenia s finančným 
príspevkom, vrátane evidencie a vykazovania prítomnosti prijímateľov sociálnej 
služby v neziskovej organizácii Náš dom n.o. Svidník.    

 



 
 

3. Informáciu o rozdelení finančného príspevku na rok 2014 pre neverejných 
a verejných poskytovateľov sociálnych služieb a vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 

 
 

D/ odporúča  
I. Komisii pre správu majetku pri Z PSK  schváliť : 
 
1. Zmenu v predmete nájmu:  

nebytové priestory o celkovej výmere 10,49 m2, nachádzajúce sa na 1.poschodí 
administratívnej budovy v správe Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadnom, s.č. 
budovy 89 na parcele č. KNC 503/3 – zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV 
č.44, katastrálneho územia Osadné do nájmu nájomcu Obec Osadné  za nájomné vo 
výške 1Euro ročne (okrem platieb za služby spojené s nájmom) na dobu neurčitú za 
účelom využitia SAD (nocovňa) 
 
na :  
nebytové priestory o celkovej výmere 20,29 m2 (15,90 m2 – miestnosť +  4,39 m2 – 
sociálne zariadenie)  nachádzajúce sa na 1.poschodí administratívnej budovy v správe 
Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadnom, s.č. budovy 89 na parcele č. KNC 
503/3 – zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č.44, katastrálneho územia 
Osadné do nájmu nájomcu Obec Osadné  za nájomné vo výške 1Euro ročne (okrem 
platieb za služby spojené s nájmom) na dobu neurčitú za účelom využitia SAD 
(nocovňa) 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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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