
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

 
UZNESENIE č. 3/2018 

z 3. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   
 zo dňa 1. júna 2018 

 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 
pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

 
A/ berie na vedomie:   

    
1. Dofinancovanie investičných akcií v rámci iniciatívy ELENA  a kapitálových 

výdavkov na rok 2018 celkovo vo výške 500 000,- €.    
  

2. Sumárny prehľad žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Výzvy Zastupiteľstva 
PSK na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2018 v zmysle VZN č.57/2017 
v platnom znení  

 
3. Informáciu o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne 

dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú 
v pôsobnosti PSK za rok 2017. 

 
4. Informáciu o výške finančného príspevku prideleného neverejným 

poskytovateľom sociálnych služieb na rok 2018. 
 
5. Žiadosť Ing. Michala Holenia o vydanie súhlasného stanoviska k odstráneniu 

starého drôteného oplotenia tvoriaceho hranicu s parcelou 7/1, kde je vlastníkom 
pozemkov Prešovský samosprávny kraj a správcom Centrum sociálnych služieb 
Clementia, Ličartovce a výstavbu nového oplotenia s jednotným vzhľadom.  

 
 

 
B/ schvaľuje 
 

1. Návrh Opatrenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja o úprave súm  
úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle úplného znenia VZN PSK č. 
28/2012. 
 

 
 
 



 
 

C/ odporúča: 
 

Zastupiteľstvu PSK  
 

1. Schváliť odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja správcom ktorého je Centrum sociálnych služieb Clementia  
Ličartovce č.287 novovytvorená parcela č.KN C 7/11 záhrada o výmere 116 m2 , 
plot a spevnená plocha  na základe geometrického plánu č.14276551-23/18 
v katastrálnom území Ličartovce podľa znaleckého posudku č. 49/2018 
z 19.04.2018 vyhotoveného Ing. Milanom Gardošom pre  žiadateľov o kúpu:  Ing. 
Michala Holenia a Agnesa Holéniová,  bytom Nad Jazierkom 21, 831 07 
Bratislava z dôvodu osobitného zreteľa za kúpnu cenu 1 950,00 €. 

 
 

 

 
 
Ing. Pavel Slaninka         Anna Schlosserová 
sekretár Komisie sociálnych vecí        predseda Komisie sociálnych vecí  
a rodiny pri Zastupiteľstve PSK        a rodiny pri  Zastupiteľstve PSK 

 
 

 
 
Zapísala:  
Ing. Milota Gašparová    Overovatelia:  
 
...........................................    ....................................................... 
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