
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

 
UZNESENIE č. 2/2018 

z 2. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   
 zo dňa 24.apríla 2018 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

A/ prerokovala:   
 

1. Návrh Východoslovenskej distribučnej, a.s. Mlynská 31, 042 91  na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele registra C KN 
par.č.1015/1, katastrálne územie Giraltovce (Domov sociálnych služieb, 
Kukorelliho 17, Giraltovce) 

2. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za 1. štvrťrok 2018.  

3. Prehľad žiadostí neverejných poskytovateľov o poskytnutie finančných príspevkov 
na poskytovanie sociálnych služieb.  
  

B/ schválila: 
 

1. Za 2. stáleho overovateľa uznesenia  a zápisnice zo zasadnutia Komisie sociálnych 
vecí a rodiny pri Z PSK  Ing. Maroša Šatného, PhD., z dôvodu, že PhDr. Jozef 
Baran požiadal o zmenu.  

2. Program 2. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Prešovského samosprávneho kraja 
č.XX/2018, ktorým sa mení  VZN PSK č.20/2010 v znení VZN PSK č. 44/2014 
a VZN PSK  č. 50/2015  o podmienkach poskytovania finančného príspevku 
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území 
Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 

C/ vzala na vedomie: 
 

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za 1. štvrťrok 2018.  

2. Prehľad žiadostí neverejných poskytovateľov o poskytnutie finančných príspevkov 
na poskytovanie sociálnych služieb.  



 
 

D/ odporúča: 
 

1. Zastupiteľstvu PSK  
 

Schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Prešovského samosprávneho 
kraja č.XX/2018, ktorým sa mení  VZN PSK č.20/2010 v znení VZN PSK č. 
44/2014 a VZN PSK  č. 50/2015  o podmienkach poskytovania finančného 
príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci 
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
území Prešovského samosprávneho kraja. 

 
2. Komisii správy a majetku pri Zastupiteľstve PSK  

Uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice 

3. Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu Prešovského samosprávneho kraja   

Vypracovať stratégiu postupu poskytovania finančných príspevkov pre 
poskytovateľov sociálnej služby v kategórii nenárokovateľných príspevkov 
a predložiť návrh tejto stratégie na prerokovanie Komisii sociálnych vecí a rodiny 
pri Z PSK.   

 
 

 
Mgr. Mária Pribulová        Anna Schlosserová 
sekretár Komisie sociálnych vecí        predsedníčka Komisie sociálnych vecí  
a rodiny pri Zastupiteľstve PSK        a rodiny pri  Zastupiteľstve PSK 

 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:  
Ing. Milota Gašparová    Overovatelia:  
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