
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
zo 16. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

zo dňa 17.03 2020 
hlasovaním PER ROLLAM 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Členom Komisie sociálnych vecí a rodiny bol na ich kontaktné mailové adresy v dostatočnom 
časovom predstihu zaslaný formulár, ktorého obsahom boli jednotlivé body rokovania 
Komisie a tiež obsah uznesenia rokovania Komisie. Členovia Komisie SVaR boli požiadaní, 
aby v termíne 17.03.2020 do 15.00 hod. mailom zaslali vyplnený zaslaný formulár. Na 
základe zaslaných vyplnených formulárov bolo spracované uznesenie a zápisnica. 
 
 
Nezaslali / nehlasovali/: PhDr. Vladimír Ledecký  
 
 
 
K bodu 1:  
Schválenie programu 

 
Hlasovanie : 
Za:12  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 16.zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny v znení:   
 
 

1. Schválenie programu 
2. Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 

za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti PSK za rok 2019. 
3. Prehľad a porovnanie stavu pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2019 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
4. Informácia o výberových konaniach na post riaditeľa/ky dvoch zariadení CSS Vita 

vitalis Prešov a Domova v Poloninách Nová Sedlica 
5. Informácia o výzvach PSK na pre rok 2020.  
6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie 



 
Bod č.2 
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za 
sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti PSK za rok 2019. 
 

So zaslaným materiálom sa jednotliví členovia Komisie SVaR  oboznámili. Vyšší 
územný celok každoročne  v zmysle ustanovení zákona NR SR č.448/2008 Z.z.  o sociálnych 
službách  a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) 
zisťuje priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 
za sociálnu službu vo svojej  pôsobnosti za predchádzajúci rozpočtový rok. Priemerné bežné 
výdavky sa zisťujú v členení podľa druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby  a kapacity 
zariadenia (v členení  do 40 miest, od 41 do 100 miest a nad 100 miest) v prepočte na 
jednotku výkonu /v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho 
poradenstva alebo na inú jednotku výkonu/. Vykonaný prepočet zohľadňuje všetky druhy 
a formy sociálnych služieb, ktoré  zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti PSK 
poskytovali. Údaje zistené na základe  priemerných bežných výdavkov a priemerných 
skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu sú podkladom pre 
výpočet finančného príspevku na prevádzku sociálnych služieb pre neverejných 
poskytovateľov  podľa zákona o sociálnych službách.  
 
Vzhľadom na to, že pripomienky neboli, tento materiál všetci takto zúčastnení členovia 
Komisie vzali na vedomie. 
 
 
 
Bod č.3 
Prehľad a porovnanie stavu pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2019 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
 
Podkladom k vypracovaniu Prehľadu a porovnania stavu pohľadávok po lehote splatnosti boli 
sumárne prehľady evidovaných a sledovaných pohľadávok ku dňu 31.12.2019, doručené 
zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 
kraja Odboru sociálnych vecí a rodiny. Prešovský samosprávny kraj je zriaďovateľom 25 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorých bol vývoj pohľadávok po lehote 
splatnosti k 31.12.2019 na účte 318 (Pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO) 
nasledovný: 

- v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja ku dňu  31.12.2019 je celková výška evidovaných pohľadávok 
po lehote splatnosti vo výške 636 115,71 €,          

        
- v porovnaní so stavom pohľadávok evidovaných ku dňu 31.12.2018, došlo k  nárastu 

stavu pohľadávok o sumu 90 583,99 €. 
V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 došlo k nárastu stavu pohľadávok  vo  výške                

178 777,70 € v 19 zariadeniach sociálnych služieb, no zároveň došlo aj k poklesu stavu 
pohľadávok vo výške 88 193,71 € v 4 zariadeniach sociálnych služieb. Vo dvoch zariadeniach 
sociálnych služieb nie sú evidované žiadne pohľadávky po lehote splatnosti. 
 
Pripomienky k materiálu neboli, preto materiál hlasujúci členovia Komisie SVaR vzali na 
vedomie.  



 
Bod č.4 
Informácia o výberových konaniach na post riaditeľa/ky dvoch zariadení CSS 
Vitavitalis Prešov a Domova v Poloninách Nová Sedlica 
 
Zaslaný dokument k uvedenému bodu bol doplnený o informáciu  o výsledku výberového 
konania zo dňa  12.3.2020 na obsadenie funkcie riaditeľky Domova v Poloninách v Novej 
Sedlici. Na základe jeho výsledkov výberová komisia odporučila predsedovi Prešovského 
samosprávneho kraja predložiť Zastupiteľstvu PSK návrh na vymenovanie úspešnej 
uchádzačky, Ing. Jitky Franduličovej, do funkcie riaditeľky zariadenia.  
 
Členovia Komisie SVaR nemali k tomuto materiálu pripomienky, preto  ho vzali na vedomie. 
 
 
 
Bod č.5 
Informácia o výzvach PSK na rok 2020 
 
K tejto informácii  sa v rámci priestoru na pripomienky vyjadril Ing. Maroš Šatný 
nasledujúco: 
 
Navrhujem v nasledujúcej Výzve pre región (2021), znížiť spolufinancovanie podporenej 
činnosti na min. 20% zo schválenej dotácie, pre program 4: Podpora zvýšenia kvality 
v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti. 
 
Dôvody navrhovaného zníženia spolufinancovania: Aktuálne 50%-né spolufinancovanie je 
neúmerne zaťažujúce predovšetkým „malých“ poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí 
z finančných dôvodov  nebudú môcť zapojiť do tejto výzvy aj napriek naliehavej potrebe 
zvýšiť kvalitu sociálnych služieb. 
 
 
 
Bod č.6 
Rôzne 
 
Bez námetov 

 
Bod č.7 
 
V rámci hlasovania o uznesení pani Annou Schlosserová  navrhla, aby číslovanie bodov 
v Uznesení súhlasilo s jednotlivými bodmi schváleného programu. Z toho dôvodu došlo 
k prečíslovaniu bodov uznesenia, bez zmeny názvu. 
 
 
 
 
 
Hlasovanie o uznesení v znení :  

 



Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

UZNESENIE č. 16/2020 
z 16. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 17.marca 2020 
 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

 
A/ berie na vedomie: 

 
2. Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrady 

za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti PSK za rok 2019. 
3. Prehľad a porovnanie stavu pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2019 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
4. Informácia o výberových konaniach na post riaditeľa/ky dvoch zariadení CSS 

Vitavitalis Prešov a Domova v Poloninách Nová Sedlica. 
5. Informácia o výzvach PSK pre rok 2020   
 
B/ schvaľuje 
  
1. Program  16. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  
 

Ing. Pavel Slaninka     Anna Schlosserová      
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. 
 
Hlasovanie : 
Za:12  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie zo 16.zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
 
Na základe takto vykonaného hlasovania PER-ROLLAM  a prerokovania jednotlivých bodov 
pomocou mailovej komunikácie bolo vyhotovené uznesenie a zápisnica, ktorú zapísala Ing. 
Milota Gašparová. 


