
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

 
UZNESENIE č. 23/2017 

z 23. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   
zo dňa 21.septembra 2017 

 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
A/ prerokovala:   
 

1. Informáciu o zasadnutiach Komisie sociálnej pri Z PSK v rokoch 2014 – 2017. 

2. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za  I. polrok 2017. 

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

4. Návrh rozpočtu na rok 2017 pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, 
vykonávateľov opatrení SPO detí a sociálnej kurately, zariadenia pestúnskej 
starostlivosti, činnosť posudkových lekárov, zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov 
určeného na zvýšenie počtu zamestnancov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK s výhľadom na roky 2019, 2020.   

5. Predložené návrhy v rámci 7.ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách 
Krídla túžby 2017 v kategóriách poskytovateľ sociálnych služieb, prijímateľ 
sociálnych služieb a zamestnanec sociálnych služieb. 

6. Rozhodnutie Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 
Sabinov o dočasnej prebytočnosti spravovaného nehnuteľného majetku 
Prešovského samosprávneho kraja – pozemkov, a to: 
 
Pozemky zapísané na LV č. 1421, k. ú. Sabinov: 
Pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 5403/2, ostatné plochy o výmere    634 m2 

parcelné číslo 5417/6, ostatné plochy o výmere    397 m2 

parcelné číslo 5417/8, ostatné plochy o výmere 4 376 m2 

Celková výmera predstavuje 5 407 m2 

 
7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Juraja Homzu, nar. 21.03.1950 

a manželky Marty Homzovej rod. Pasoňovej, nar. 06.06.1951, trvale bytom SNP 
9/17,  061 01 Spišská Stará Ves, na pozemku vlastníka - Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, v správe zariadenia 
sociálnych služieb – Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, SNP 8/15, 061 01 
Spišská Stará Ves. 

 



 
 

B/ schválila: 
 

1. Program 23. zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK.  

2. Návrh rozpočtu na rok 2017 pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a 
vykonávateľov opatrení SPO detí a sociálnej kurately, zariadenia pestúnskej 
starostlivosti a činnosť posudkových lekárov v navrhovaných sumách, zvýšenie 
rozpočtu bežných výdavkov určeného na zvýšenie počtu zamestnancov v ZSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK podľa finančných možností rozpočtu PSK. 

3. Návrh na zmenu rozpisu finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb na rok 2017 podľa predloženého rozpisu.   

 
C/ vzala na vedomie: 
 

1. Informáciu o zasadnutiach Komisie sociálnej pri Z PSK v rokoch 2014 – 2017. 

2. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za I. polrok 2017. 

 

D/ odporúča  
 

I. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja 
 

Udeliť ocenenie v rámci 7.ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla 
túžby 2017 v kategórii:  

 
- Poskytovateľ – CSS AMETYST Tovarné    
- Prijímateľ – p. Emil Fabián, ZSS Jasoň Spišská Stará Ves    
- Zamestnanec – Bc. Ľubica Sluťaková – Gréckokatolícka charita Prešov 

  
 

II.  Komisii správy majetku pri Z PSK:  
 

1. Schváliť dočasnú prebytočnosť a prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
nehnuteľného majetku PSK v správe Domova sociálnych služieb, Kukučínova 
1781/2, Sabinov žiadateľovi Národné centrum Sclerosis multiplex, n.o., Jarkova 
63, Sabinov, IČO: 42 092 175.  
 

Pozemky zapísané na LV č. 1421, k. ú. Sabinov: 
Pozemok registra CKN:  
parcelné číslo 5403/2, ostatné plochy o výmere    634 m2 

parcelné číslo 5417/6, ostatné plochy o výmere    397 m2 

parcelné číslo 5417/8, ostatné plochy o výmere 4 376 m2 

Celková výmera predstavuje 5 407 m2 
 

 



 
 

 
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 – Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, SNP 8/15, 061 01 
Spišská Stará Ves a to pozemku zapísaného na LV č. 1045, katastrálne územie 
Spišská Stará Ves, parcelné číslo 3176/4 o výmere 161 m2, ostatné plochy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:  
 
...........................................    ....................................................... 
 
       ........................................................

            
   
 
  
 
 
 
 


