
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

 
UZNESENIE č. 4/2018 

zo 4. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   
 zo dňa 7. augusta 2018 

 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 
pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

A/ berie na vedomie:   
    

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

2. Informatívnu správa o výberových konaniach. 
 
3. Informáciu o prebiehajúcej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné 

prostriedky  na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb 
a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na 
komunitnú. 

 
4. Správu o zmenách v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja. 
 

5. Informatívnu správa o  Koncepcii rozvoja sociálnych služieb. 
 

6. Informáciu o príprave podujatia „Krídla túžby“ 2018. 
 

7. Informatívnu správa o plnení vyhlášky č.210/2016 MZ SR. 
 
8. Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2018 – Program 3 

„Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK 
neverejnými poskytovateľmi podľa VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií. 

 
 

B/ schvaľuje 
   

1. Program  4. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny. 
 

2. Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2018 – Program 3 
„Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK 
neverejnými poskytovateľmi podľa VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií  

 



 
 

C/  neodporúča: 
 

Komisii správy majetku pri Zastupiteľstve PSK  

 
1. Schváliť nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v správe zariadenia 

sociálnych služieb  Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník (časť pozemku), 
vzhľadom na možné využitie predmetného pozemku na vybudovanie objektu 
komunitného typu v rámci deinštitucionalizácie . 
 

 
D/ odporúča: 
 
Zastupiteľstvu PSK  

 
1. Schváliť výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2018 – 

Program 3 „Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území 
PSK neverejnými poskytovateľmi podľa VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní 
dotácií  

 

 

 

 
             v. r.                                                                    v. r. 
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       v. r.   Overovatelia:  
 
       Ing. Maroš Šatný, PhD       v. r. 
        

Ing. Anton Gašpár      v. r. 


