
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

 
UZNESENIE č. 22/2017 

z 22. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   
zo dňa 9.júna  2017 

 
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 2017. 

2. Návrh na zmenu rozpisu finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb na rok 2017. 

3. 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 2017.   

4. 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 s účinnosťou od 1.júla 2017. 

5. Informáciu o počte zdravotne postihnutých detí do 7 rokov veku u poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti na území PSK. 

 
B/ schválila: 
 

1. Program 22. zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK.  

2. 2.overovateľa uznesenia a zápisnice zo zasadnutia komisie v osobe Mgr. Alfonza 
Veselého. 

3. Návrh na zmenu rozpisu finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb na rok 2017 v sume  30 587,-- eur (FP na rok 2017 rozpísaný 
v celkovej sume   6 699 172,-- eur).  

4. Ponechanie výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle článku 11 
VZN PSK č. 28/2012 v platnom znení s účinnosťou od 1.júla 2017 v pôvodnej 
sume vzhľadom na zápornú mieru inflácie v roku 2016 oproti predchádzajúcemu 
roku.  

5. 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 2017 v pôvodnej sume vzhľadom na 
zápornú mieru inflácie v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku. 



 
 

C/ vzala na vedomie: 
 

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za január – marec 2017. 

2. Informáciu o počte zdravotne postihnutých detí do 7 rokov veku u poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti na území PSK. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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