
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 

UZNESENIE č. 7/2018 
zo 7. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 zo dňa 21. novembra 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 zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  za január – september 2018  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja  
č.XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.20/2010  o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osoba, 
fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK 
č.44/2014, VZN PSK č.50/2015 a VZN PSK č.63/2018 

3. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019  
4. Výzvu PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019  
 
 
B/ schvaľuje 
 
   

1. Program  7. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny doplnený o bod v znení :  
„Výzva PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019“ 

 
 

 
C/  odporúča: 
 
 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť 

 
1. Návrh  Všeobecne  záväzného nariadenia  Prešovského samosprávneho kraja  
č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2010 o podmienkach 



 
 

poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej 
osoba, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja 
v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK č. 50/2015 a VZN PSK č. 63/2018 

2. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 
2019  

3. Výzvu PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Ing. Pavel Slaninka          PhDr. Jozef Baran      
sekretár Komisie sociálnych vecí  Na základe poverenia predsedu  
Komisie sociálnych   vecí a rodiny  Komisie sociálnych   vecí a rodiny  
pri Zastupiteľstve PSK  pri Zastupiteľstve PSK  
 
 
Zapísala:  
Ing. Milota Gašparová         Overovatelia:  
             Ing. Maroš Šatný, PhD 
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