
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

 
 

UZNESENIE č. 21/2020 
z 21. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 24.11.2020 
 

 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

A/ berie na vedomie:   

2. Návrh Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov 

o ukončenie nájomnej zmluvy s Národným centrom Sclerosis Multiplex, n.o., medzi 

ktorými bola uzatvorená nájomná zmluva podľa § 663 Občianskeho zákonníka, v súlade so 

zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších zmien 

a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.  

3. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území obce Dúbrava, parcely číslo 

33/1 a 33/2 (ostatné plochy) o výmere 1,131 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce Dúbrava, IČO 

00695467 za sumu 1 € (slovom: jedno euro) do vlastníctva Prešovského samosprávneho 

kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475 a do správy Centra sociálnych 

služieb Dúbrava, Dúbrava 41, 067 73.  

4. Informáciu o čerpaní schválených kapitálových výdavkov v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

5. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  a žiadostí o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby za obdobie od 1.1.2020 do 30.09.2020. 

 

 

B/ schvaľuje 

1. Program  21. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

 

 

C/ odporúča 

Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja 

2. Dať súhlas na ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Domovom sociálnych 

služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 a Národným centrom Sclerosis 

Multiplex, n.o., Jarková 63, 083 01 Sabinov, IČO 42092175.  

 

3. Schváliť odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území obce Dúbrava, parcely číslo 

33/1 a 33/2 (ostatné plochy) o výmere 1,131 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce Dúbrava, 



IČO 00695467 za sumu 1 € (slovom: jedno euro) do vlastníctva Prešovského 

samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475 a do správy 

Centra sociálnych služieb Dúbrava, Dúbrava 41, 067 73.  

 

 

Ing. Pavel Slaninka      Anna Schlosserová 

sekretár komisie  v.r.    predsedníčka komisie    v.r. 

 

 

Zapísala Ing. Gašparová v.r.    Ing. Pavol Gašper 

        podpredseda komisie     v.r. 

 

 


