
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

 
UZNESENIE č. 29/2021 

z 29. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   
 dňa 16.11.2021 

 
 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A/ berie na vedomie:   

2. Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o 
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za  obdobie od 1.1.2021 do 30.09.2021. 

3. Informatívnu správu o uzatvorenom memorande Nadačného fondu Nadácie PSK pre 
podporu rodiny na riešenie krízových situácií s jednotlivými samosprávami v rámci 
PSK. 

4. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, vo vlastníctve Rehole menších bratov 
– Františkánov, do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy 
zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Stropkove  

5. Návrh na vysporiadanie, oddelenie nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve Mesta 
Sabinov a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, do správy 
zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Sabinove   

 

B/ schvaľuje 

1. Program  29. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  
 

C/ ruší  
4. a) Uznesenie č.20/2020 z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 

29.09.2020 pod písmenom A/ bodom 3 v znení: „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.b) Uznesenie č.20/2020 z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 

29.09.2020 pod písmenom C bodom 3 v znení „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 Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja: 

4. Schváliť odkúpenie nehnuteľností – pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria) 
v celkovej výmere 3 943 m2, ktoré sú vo vlastníctve Rehole menších bratov – 
Františkánov, Františkánska 2,   811 01 Bratislava,    IČO: 00586862,     za      sumu 
114 465,29 € a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a správy 
zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Stropkove. Pozemky sú 
evidované v katastrálnom území Stropkov, v obci Stropkov, okres Stropkov, pozemky 
registra C, parc. č. 1883/4 (záhrady), 1892/2, 1892/3, 1892/6, 1892/7, 1892/8, 1892/9 
(zastavané plochy a nádvoria), 1893 (záhrady). 

5. Schváliť vysporiadanie, oddelenie nehnuteľného majetku – pozemku, parcelné číslo     
5426/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2, ktorý vznikne oddelením z 
pôvodnej z parcely č. 5426, zapísanej na LV č. 5426, zastavaná plocha a nádvorie, 
v celkovej výmere 45 535 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Sabinov, Námestie 
slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735, a prevod do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a správy 
Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 178/2, 083 01 Sabinov za kúpnu 
cenu  1,- Euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 

 
 

 
 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 18.11.2021 Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov komisie, za 
schválenie uznesenia v tomto znení  bolo 10 členov, proti 0 členov, zdržal sa 
hlasovania  1 člen komisie.     


