
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

 

UZNESENIE č. 28/2021 

z 28. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 21.9.2021 
 

 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A/ berie na vedomie:   

2. Informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPSVR SR pre 

zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

3. Nájom nehnuteľného majetku PSK v práve CSS Vita vitalis, Prešov – prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

 

B/ schvaľuje 

1. Program  28. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

 

 

 

C/ odporúča 

Komisii finančnej pri Zastupiteľstve  Prešovského samosprávneho kraja 

2. schváliť výdavky na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 v pôsobnosti 

MPSVaR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK 

v celkovej výške 18 682,00€.  

 

 

D/ odporúča Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja 

3. schváliť nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 

kraja, v správe správcu  - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 

080 01 Prešov, IČO: 00691950, rozpočtová organizácia a to: nehnuteľný majetok 

zapísaný na LV č. 12611, k. ú. Prešov - pozemok  registra KNC, súpisné číslo 4778, 

číslo parcely 9155, nebytové priestory umiestnené v hlavnej budove, časť budovy B1, 

1. podzemné podlažie, o výmere 158,78 m2 

do nájmu nájomcu – SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Volgogradská 88, 080 01 

Prešov, IČO: 31718523, za nižšie uvedených podmienok: 

- výška nájomného: 30,00 €/rok/m2 bez platieb za energie a služby spojené s nájmom 

- doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 



- účel nájmu: zefektívnenie prevádzkovania odovzdávacej stanice tepla (ďalej len 

„OST“) z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa 

- zabezpečenie plnej a plynulej dodávky tepla do objektu Centrum sociálnych služieb 

Vita vitalis, Prešov  

 

 

 

v.r.        v.r. 

 

Ing. Pavel Slaninka      Anna Schlosserová  

sekretár komisie           predsedníčka komisie 

         

 

      

 

Zapísala:  Ing. Milota Gašparová na základe hlasovania spôsobom per rollam , 

ktoré bolo vyhodnotené dňa 22.9.2021 Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov komisie, za 

schválenie uznesenia v tomto znení  bolo 9 členov, proti 0 členov, zdržal sa hlasovania  

1 člen komisie.   

 

   v.r.    


