
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 
 

UZNESENIE č. 21/2017 
z 21. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 23.marca 2017 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

 
A/ prerokovala:   
 

 
1. Návrh SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava na 

uzatvorenie: 
a) Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prebytočný nehnuteľný majetok - 

plynárenské zariadenie v celkovej dĺžke 205,11m:  
- STL – prípojka plynu, zapísaná na LV 3301, parcelné číslo 3014/360, 

3014/367, 3014/254, 3014/370, 3014/3, vlastník Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, katastrálne  územie Stará Ľubovňa 

- STL – prípojka plynu, zapísaná na LV 3696, parcelné číslo 3469/1 – 
ostatné plochy, vlastník Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1 1108,  064 01 
Stará Ľubovňa, katastrálne  územie Stará Ľubovňa 

- STL – prípojka plynu, zapísaná na LV 9086, parcelné číslo 7032 – orná 
pôda, vlastník Bodnárová Magdaléna r. Hegedüsová, MVDr., Popradská 
52/1438, 064 01 Stará Ľubovňa, katastrálne  územie Stará Ľubovňa 

   
b) Zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vlastníka – 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, v správe zariadenia sociálnych služieb Domov pre seniorov, 
Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa a to pozemkov zapísaných na LV č. 3301, 
vedenom Správou katastra Stará Ľubovňa pre katastrálne územie Stará 
Ľubovňa: 
- parcelné číslo 3014/360 o výmere 127 m2, ostatná plocha 
- parcelné číslo 3014/367 o výmere 1 083 m2, ostatná plocha 
- parcelné číslo 3014/254 o výmere 2 932 m2, zastavané plochy a nádvoria 
- parcelné číslo 3014/370 o výmere 9 m2, ostatná plocha 
- parcelné číslo 3014/3 o výmere 789 m2, zastavané plochy a nádvoria  

 
2. Návrh správcu majetku Domova pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa 

na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, parcelné číslo CKN 3014/3 o výmere 789 
m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3301, katastrálne územie 
Stará Ľubovňa, ako prebytočného nehnuteľného majetku, za cenu 1,00 € 
záujemcovi Mestu Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa. 



 
 

3. Informácia o výške priemerných bežných výdavkov a výške skutočne 
dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálne služby poskytované v ZSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v roku 2016.  
 

4. Návrh na rozdelenie finančného príspevku pre poskytovateľov sociálnych služieb 
na rok 2017 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo výške 
4 871 555,--  €. 

 
5. Informáciu o personálnom zabezpečení nových druhov sociálnych služieb v ZSS 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a s tým súvisiacom navýšení finančných 
prostriedkov. 

 
6. Požiadavky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na kapitálové výdavky v roku  

2017. 
 

B/ schválila: 
 

1. Program 21.zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK so zmenou poradia bodov 
programu.  

2. 2.overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie v osobe MVDr. Jána 
Ferka. 

3. Predložený návrh na rozdelenie finančného príspevku pre poskytovateľov 
sociálnych služieb na rok 2017 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách vo výške 4 871 555,-- €.  

 
 

C/ vzala na vedomie: 
 

1. Informáciu o výške priemerných bežných výdavkov a výške skutočne 
dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálne služby poskytované v ZSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v roku 2016.  

2. Požiadavky ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na kapitálové výdavky v roku  
2017. 
 

 
D/ odporúča: 
I.  Komisii  správy majetku pri Z PSK  

1. Uzatvoriť kúpnu zmluvu ktorej predmetom je plynárenské zariadenie v celkovej 
dĺžke 205,11m za navrhovanú sumu 1,00 €:  

- STL – prípojka plynu, zapísaná na LV 3301, parcelné číslo 3014/360, 
3014/367, 3014/254, 3014/370, 3014/3, vlastník Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

- STL – prípojka plynu, zapísaná na LV 3696, parcelné číslo 3469/1 – 
ostatné plochy, vlastník Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1 1108,  064 01 
Stará Ľubovňa 

- STL – prípojka plynu, zapísaná na LV 9086, parcelné číslo 7032 – orná 
pôda, vlastník Bodnárová Magdaléna r. Hegedüsová, MVDr., Popradská 
52/1438, 064 01 Stará Ľubovňa 

 



 
 

2. Uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vlastníka 
– Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, 
v správe zariadenia sociálnych služieb Domov pre seniorov, Mierová 88, 064 01 
Stará Ľubovňa a to pozemkov zapísaných na LV č. 3301, vedenom Správou 
katastra Stará Ľubovňa pre katastrálne územie Stará Ľubovňa: 

- parcelné číslo 3014/360 o výmere 127 m2, ostatná plocha 
- parcelné číslo 3014/367 o výmere 1 083 m2, ostatná plocha 
- parcelné číslo 3014/254 o výmere 2 932 m2, zastavané plochy a nádvoria 
- parcelné číslo 3014/370 o výmere 9 m2, ostatná plocha 
- parcelné číslo 3014/3 o výmere 789 m2, zastavané plochy a nádvoria  

 
3. Schváliť odpredaj pozemku vo vlastníctve PSK a v správe Domova pre seniorov, 

Mierová 88, Stará Ľubovňa, parcelné číslo CKN 3014/3 o výmere 789 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 3301, katastrálne územie Stará 
Ľubovňa Mestu Stará Ľubovňa za cenu 1,00 €. 

 
 

II.  Vedúcej Odboru sociálneho Ú PSK 
1. Predložiť Vedeniu Ú PSK návrh na navýšenie objemu účelovo určených 

finančných prostriedkov na mzdy a s tým súvisiace odvody na 16 zamestnancov 
v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej výške 154 tis. €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Margita Poptrajanovski   Ing. Andrea Tur čanová 
sekretár Komisie sociálnej     predsedníčka Komisie sociálnej  
pri Zastupiteľstve PSK     pri  Zastupiteľstve PSK 
 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Mgr. Tatiana Pavľučuková    Overovatelia:  
 
 
           

   
 
  
 
 
 
 


