
 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

UZNESENIE č. 20/2020 
z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 29.9.2020 
 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A/ berie na vedomie:   

2. Návrh na odpredaj prebytočného majetku - nehnuteľnosti  v správe zariadenia 
sociálnych služieb Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník, vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475, a to časť pozemku o výmere 153 m2,  nachádzajúceho sa na pozemku C 
KN parcelné číslo 1099, druh pozemku ostatné plochy o výmere 744 m2, a na 
pozemku registra C KN parcelné číslo 1098, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1934 m2, evidované na liste vlastníctva č. 24, k.ú. Svidník pre 
záujemcu Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO: 00 331 
023, za odporúčanú cenu 1,00 €,  s cieľom skvalitnenia infraštruktúry  a cestnej 
premávky vrátane splnenia podmienok odpredaja a to: prekládku existujúceho 
oplotenia a kontajnerového stojiska na náklady Mesta Svidník.  

3. Žiadosť zariadenia Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 
Stropkov, o pridelenie finančných prostriedkov na odkúpenie prenajímaných 
pozemkov  (záhrady, zastavané plochy a nádvoria) v celkovej výmere 6 819 m2, ktoré 
sú vo vlastníctve Rehole menších bratov – Františkánov, Františkánska 2, 811 01 
Bratislava, IČO: 00 586 862 za sumu 198 349,80 €. Pozemky sú evidované 
v katastrálnom území Stropkov, v obci Stropkov, okres Stropkov parc. č. 1883/1 
(záhrady), 1892/2, 1892/3, 1892/6, 1892/7, 1892/8, 1892/9 (zastavané plochy a 
nádvoria), 1893 (záhrady). 

4. Informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPSVR SR pre 
zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

5. Informáciu o humanitárnej pomoci v čase trvania mimoriadnej situácie 
 

B/ schvaľuje 

1. Program  20. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  
 

C/ odporúča 

Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja 

2. Schváliť prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a v správe 
zariadenia Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník do vlastníctva Mesta Svidník, 
Sovietskych hrdinov 200/300, 089 01 Svidník, IČO:00331023, a  to časť pozemku 



 
 

o výmere 153 m2,  nachádzajúceho sa na pozemku C KN parcelné číslo 1099, druh 
pozemku ostatné plochy o výmere 744 m2, a pozemku registra C KN parcelné číslo 
1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1934 m2, evidované na 
liste vlastníctva č. 24, k.ú. Svidník za odporúčanú cenu 1,00 € z dôvodu verejného 
záujmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za splnenia podmienok odpredaja a to 
prekládku existujúceho oplotenia  a kontajnerového stojiska na náklady kupujúceho 
Mesta Svidník. 

3. Schváliť odkúpenie nehnuteľnosti, pozemkov v katastrálnom území Stropkov, v obci 
Stropkov okres Stropkov parc. č. 1883/1 - záhrady; 1892/2, 1892/3, 1892/6, 1892/7, 
1892/8, 1892/9 - zastavané plochy a nádvoria; 1893- záhrady o celkovej výmere 6 819 
m2 , ktoré sú vo vlastníctve Rehole menších bratov – Františkánov, Františkánska 2, 
811 01 Bratislava, IČO: 00 586 862 za sumu 198 349,80 € do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a do správy 
zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 
091 01 Stropkov. 

 

D/ odporúča Komisii finančnej pri Z PSK 

3. Schváliť finančné prostriedky na investičnú akciu - odkúpenie nehnuteľnosti –  
prenajímaných pozemkov, ktoré sú evidované v katastrálnom území Stropkov, v obci 
Stropkov, parc. č. 1883/1 – záhrady; 1892/2, 1892/3, 1892/6, 1892/7, 1892/8, 1892/9 - 
zastavané plochy a nádvoria; 1893 – záhrady   vo vlastníctve Rehole menších bratov – 
Františkánov, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, IČO: 00 586 862, za sumu 
198 349,80 €  do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 
080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a do správy zariadenia sociálnych služieb Domov 
sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov. 

 
E/  Spôsob realizácie karanténnych opatrení v súvislosti s COVID-19 môže viesť ku kolapsu 
zariadení sociálnych služieb. Kritické je najmä dlhodobé izolovanie personálu i klientov. 
Veľmi vysoká je aj organizačná a finančná náročnosť hygienických opatrení. Komisia 

sociálnych vecí a rodiny PSK žiada predsedu PSK a úrad PSK, aby informoval ústredný 
krízový štáb, krajský krízový štáb, prípadne ďalšie orgány a inštitúcie o tejto hrozbe 
a požiadal o navrhnutie iných karanténnych opatrení pre zariadenia sociálnych služieb, najmä 
o urýchlené zavedenie testov, ktoré rozlíšia medzi pozitívnou a infektnou osobou. Komisia 

sociálnych vecí a rodiny PSK žiada úrad PSK o zváženie možností finančne pomôcť 
postihnutých zariadeniam sociálnych služieb. 

 

 

Ing. Pavel Slaninka  v.r.        Anna Schlosserová      v.r. 

sekretár Komisie sociálnych vecí  predseda  
Komisie sociálnych   vecí a rodiny  Komisie sociálnych   vecí a rodiny  
pri Zastupiteľstve PSK  pri Zastupiteľstve PSK  
 
Zapísala:  
Ing. Milota Gašparová v.r.         Overovatelia:  
              Ing. Maroš Šatný, PhD v.r. 

                                                          
Ing. Anton Gašpár  v.r.  


