
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

UZNESENIE č. 10/2019 
z 10. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 zo dňa 26. 4 2019 
 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

A/ berie na vedomie:   
    

1. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu za  obdobie od 
1.1.2019 do 31.3.2019. 

2. Návrh úpravy rozpočtu PSK pre rok 2019 v programe 007 „Sociálne 
zabezpečenie“  v bode A.2.  Účelové prostriedky bežného rozpočtu pod písm. b)  
Dotácie neverejným  a verejným poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle 
zákona č. č.448/2008 Z.z.  a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany 
v súlade so zákonom č.305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom 
znení o sumu 293 908 EUR a to presunom finančných prostriedkov z nerozpísanej 
rezervy tejto časti rozpočtu. 

3. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkoch pre zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK pre rok 2019 v sume 153 539,32 Eur. 

4. Informáciu o príprave VZN o  určení sumy úhrady za sociálnu službu, o  spôsobe 
jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK 

5. Informáciu o príprave Koncepcie sociálnych služieb PSK. 
 

 
B/ schvaľuje 
 

1. Program  10. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny. 
 

 

C/ odporúča 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja  

1. schváliť návrh úpravy rozpočtu PSK pre rok 2019 v programe 007 „Sociálne 
zabezpečenie“  v bode A.2.  Účelové prostriedky bežného rozpočtu pod písm. b)  
Dotácie neverejným  a verejným poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona 
č. č.448/2008 Z.z.  a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so 
zákonom č.305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom znení o sumu 
293 908 EUR a to presunom finančných prostriedkov z nerozpísanej rezervy tejto časti 
rozpočtu 



 
 

2. schváliť návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pre rok 2019 v sume 153 539,32 EUR.  

3. schváliť finančné prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja  pre 
zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za účelom plnenia 
vyhlášky č.259/2008 Z.z. v platnom znení – z rezervného fondu po schválení 
Záverečného účtu PSK. 

4. schváliť finančné prostriedky z rozpočtu PSK pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb poskytujúcich pobytové sociálne služby na účely realizácie  výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 v zmysle VZN PSK č. 
57//2017 v platnom znení.    

 

 

 

 

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

 
 

       
 

Overovatelia:  
      Ing. Maroš Šatný, PhD. 
Zapísala:  
Ing. Milota Gašparová,   Ing. Anton Gašpár  


