
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

UZNESENIE č. 5/2014 
z 5. zasadnutia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 14.októbra 2014 
 

Komisia sociálna pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

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

o zabezpečenie sociálnej služby za obdobie od 1.januára 2014 do 30.septembra 2014.  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. .../2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho 
kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, 
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových 
strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení 
VZN č.30/2012. 
 

3. Predložené návrhy v rámci 4.ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla 
túžby 2014 v kategóriách poskytovateľ sociálnych služieb, prijímateľ sociálnych 
služieb a zamestnanec sociálnych služieb. 

4. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Pánska 16, Dlhá Lúka. 

5. Informáciu o požiadavkách ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti na kapitálové výdavky.        

 
 

B/ schválila: 
 
1. Návrh na doplnenie programu  5.zasadnutia Komisie sociálnej pri Z PSK.  

 
2. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Pánska 16, Dlhá Lúka. 

 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. .../2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho 
kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, 
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových 
strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení 
VZN č.30/2012. 
 

 

 



 
 

C/ vzala na vedomie: 
 

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie sociálnej služby za obdobie od 1.januára 2014 do 30.septembra 
2014. 

2. Informáciu o predložených požiadavkách ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti na 
kapitálové výdavky.        

 
D/ odporúča  

 
I. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja 

 
Udeliť ocenenie v rámci 4.ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách 
Krídla túžby 2014 v kategórii :  

 
- poskytovateľ:   Krajskému stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých  

Slovenska v Prešove 
- prijímateľ :  Dušanovi Demjanovi – CSS Clementia Ličartovce 
- zamestnanec : Bc. Nadežde Hinďošovej – CSS Dúhový sen v  

Kalinove 
 
 

II.  Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť : 
 

1. Zrušenie  Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Pánska 16, Dlhá Lúka. 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 
.../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, 
určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych 
služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012. 

 
 
 

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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