
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
UZNESENIE č. 12/2019 

z 12. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   
 zo dňa 6.8. 2019 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

A/ berie na vedomie:    
1. Analýzu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2019. 

2. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja a v správe zariadenia sociálnych služieb Domov pre seniorov, 
Stará Ľubovňa. 

3. Návrh na odkúpenie nehnuteľností – pozemkov, vo vlastníctve Mesta Stará 
Ľubovňa do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy zariadenia 
sociálnych služieb Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa. 

4. Návrh na odkúpenie nehnuteľností – stavba a pozemky, vo vlastníctve spoločnosti 
Prešovské zdravotníctvo, a. s. do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja.  

5. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov pre zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK na rok 2019. 

6. Informáciu o schválených žiadostiach o dotáciu v pôsobnosti MPSVR SR pre 
zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

7. Informáciu  o návrhu na vymenovanie riaditeľky  Centra sociálnych služieb 
Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce. 

 
B/ schvaľuje 

1. Program  12. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny. 

 

C/ odporúča 
Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja 

1. Uzatvoriť zmluvu s Mestom Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará 
Ľubovňa, IČO: 00 330 167, ktorej predmetom je odpredaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475 a v správe zariadenia sociálnych služieb Domov pre seniorov, 
Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa, parcelné 
číslo CKN 3014/362 o výmere 40 m2, ostatná plocha, zapísaný na LV č. 3301, za 
odporúčanú cenu 1,00 € . 

 
2. Uzatvoriť zmluvu s Mestom Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará 
Ľubovňa, IČO: 00 330 167 ktorej predmetom je odkúpenie časti nehnuteľností – 
pozemkov, do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 



 
 

080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a do správy zariadenia sociálnych služieb Domov 
pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa. 
 

Predmetné nehnuteľnosti – časti pozemkov sa nachádzajú v katastrálnom 
území Stará Ľubovňa, parcely registra E, zapísané na LV 4542, v celkovej výmere 
92 m2  a to: 

1. parcelné číslo 3413/1 – orná pôda, 1 m2 
2. parcelné číslo 3416/4 – zastavaná plocha a nádvorie, 8 m2 
3. parcelné číslo 3416/10 – trvalý trávnatý porast, 59 m2 
4. parcelné číslo 5501/1 - zastavaná plocha a nádvorie, 24 m2. 
 

3. Uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou Prešovské zdravotníctvo, a. s. so sídlom 
Nemocničná č. 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, ktorej predmetom je 
odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu spolu 
1,00 €. 

 
Predmetný nehnuteľný majetok sa nachádza v k. ú. Vranov nad Topľou, 

zapísaný na LV č. 1376: 
1. stavba súp. č. 670 
2. pozemku parc. KNC 2565/7 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

281m2 
3. parc. č. KNC 2572 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 386 m2 
4. parc. č. KNC 2565/3 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 666 m2 
5. parc. č. KNC 2565/8 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 349 m2 
6. parc. č. KNC 2570/5 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 529 m2. 

 
 

D/ odporúča 
Komisii  finančnej pri Zastupiteľstve PSK 

1. schváliť rozdelenie kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej sume 185 724 €. 

2. schváliť finančné prostriedky pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK za účelom spolufinancovania schválených dotácií z  MPSVR SR. 

 

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

     
 

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


