Prešovský samosprávny kraj
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

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

ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
zo dňa 29.09.2020 konanej školiacej miestnosti IPC (I.podlažie) Námestie
mieru 2, Prešov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ospravedlnení: MVDr. Ján Ferko
Neospravedlnený: PhDr. Vladimír Ledecký
Úvodom všetkých privítala pani Anna Schlosserová a otvorila rokovanie zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny. Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili, či žiadajú doplniť body
rokovania resp. pozmeniť a následne sa uskutočnilo hlasovanie o programe Komisie.
K bodu 1:
Schválenie programu
Hlasovanie :
Za:11 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 20.zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny v znení:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Odpredaj časti pozemkov v správe zariadenia sociálnych služieb – Senior dom Svida,
SNP 4, 089 01 Svidník – kupujúci Mesto Svidník
3. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na kúpu pozemkov - DSS Stropkov vo
vlastníctve rehole bratov Františkánov
4. Informácia o dotáciách v rámci dotačnej schémy MPSVR SR
5. Informácia o dotáciách na podporu humanitárnej pomoci z MPSVR SR
6. Informácia o opatreniach prijatých v rámci II. vlny COVID -19
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Bod č.2
Odpredaj časti pozemkov v správe zariadenia sociálnych služieb – Senior dom Svida,
SNP 4, 089 01 Svidník – kupujúci Mesto Svidník
Predsedníčka komisie sa opýtala prítomných, či sú pripomienky resp. návrhy
k uvedenému materiálu. Navrhla, aby v budúcnosti pri predkladaní materiálov v ktorých sa
riešia pozemky boli vyhotovené aj fotky. K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie :
Hlasovanie :
Za:11 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK berie na vedomie 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
a odporúča zastupiteľstvu PSK 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.

Bod č.3
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na kúpu pozemkov - DSS Stropkov vo
vlastníctve rehole bratov Františkánov
K uvedenému bodu vyzvala prítomných predsedníčka komisie na prednesenie návrhov alebo
zmien, keďže neboli pripomienky vyzvala prítomných na hlasovanie.
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK berie na vedomie 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) a odporúča Zastupiteľstvu PSK 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 a odporúča Komisii finančnej pri z PSK schváliť finančné prostriedky
na horeuvedenú investičnú akciu – odkúpenie nehnuteľností..

Bod č.4
Informácia o dotáciách v rámci dotačnej schémy MPSVR SR
K uvedenému bodu informoval Mgr. Viktor Guman o spustení hodnotenia jednotlivých
žiadostí podaných na MPSVR SR. V rámci ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa jedná
o osemnásť podaných žiadostí, ktoré sa budú v najbližších týždňoch odbornou komisiou
MPSVR SR hodnotiť a následne pri úspešných žiadostiach dôjde zo strany ministerstva
k postupnému uzatváraniu zmlúv.

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala na vedomie informáciu o návrhu dotáciách
v rámci dotačnej schémy MPSVR SR.

Bod č.5
Informácia o dotáciách na podporu humanitárnej pomoci z MPSVR SR
K uvedenému bodu Informoval Mgr. Viktor Guman o možnosti žiadať v rámci otvorenej výzvy
MPSVR SR na humanitárnu pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie o dotáciu na krytie
nákladov na ochranné pracovné pomôcky a prostriedky, ako aj na nákup materiálneho
vybavenia v ZSS v súvislosti s COVID – 19. Do diskusie k tomuto bodu sa zapojil Ing.
Korpesio, ktorý uviedol konkrétnu skúsenosť s podaním žiadosti.

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala na vedomie informáciu o dotáciách na
podporu humanitárnej pomoci z MPSVR SR.

Bod č.6
Informácia o opatreniach prijatých v rámci II. vlny COVID - 19

Ing. Slaninka informoval prítomných o aktuálnej situácii v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. DSS Vita vitalis už nie je v karanténe. Zároveň informoval
aj o počtoch pozitívnych zamestnancov v niektorých ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,

s tým, že všetci sú v domácej karanténe a izolovaní od prijímateľov sociálnych služieb
a v týchto zariadeniach zároveň prebehlo plošné testovanie všetkých zamestnancov
a prijímateľov.
V rámci tohto bodu sa rozvinula bohatá diskusia, kde sa každý zapojil so svojimi vlastnými
skúsenosťami. Ing. Korpesio poukázala na aktuálny stav v Domove sociálnych služieb
v Lipanoch, kde sú prijímatelia a zamestnanci v karanténe, zariadenie je uzavreté, čo negatívne
ovplyvňuje psychický stav zamestnancov.
Ing. Šatný uviedol, že je potrebné prijať uznesenie, ktorým sa bude apelovať na zmenu
karanténnych opatrení, aby sa zariadenie sociálnych služieb neuzatvárali na 10-14 dní, lebo
spôsobuje to problém tak prijímateľom ako aj zamestnancom. Vyhlásenie karantény je
kontraproduktívne, je to potrebné zmeniť. Navrhuje otvoriť otázku karantény. Je potrebné
požiadať MPSVR o manuál, usmernenie ako riešiť zariadenia sociálnych služieb.
Zároveň sa rozvinula diskusia o spoľahlivosti a presnosti antigénových testov, aby sa určilo,
kto je roznášač. Izolácia ohniska nie je efektívna.
Bod č.7
Rôzne
Ing. Slaninka informoval prítomných o porade riaditeľov zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK s vedením odboru sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa uskutočnila v dňoch 23.24.9.2020
Poslanec PSK p. Kaňuščák sa informoval, kedy bude vyhlásené výberové konanie v CSS Vita
vitalis. Ing. Slaninka oznámil že táto skutočnosť závisí od rozhodnutia vedenia PSK, kedy
vyhlási výberové konanie.
P. Kaňuščák poukázal na to, že zamestnanci nedostali to, čo im bolo sľúbené p. predsedom
v médiách. PhDr. Monika Fuchsová a Mgr. Viktor Guman uviedli, že tieto peniaze boli
vyplatené zamestnancom vo výplatnom termíne v mesiaci júl za mesiac jún vo forme
mimoriadnych odmien, na ktoré PSK vyčlenil zhruba 937 tis. Eur. A teda informácia
o vyplatení odmien zamestnancom je pravdivá.
Poslanec Kanuščák sa zároveň informoval aj o zapojení ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
do NP DI Podpora transformačných tímov. PhDr. Monika Fuchsová podala informáciu, že
v dvoch doteraz spustených kolách tohto národného projektu je zapojených celkom sedem ZSS
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Ing Slaninka uviedol, že bolo by dobré, aby sa vláda zaoberala sociálnym postavením a
finančným ohodnotením zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách, tak ako sa to udialo
v Českej republike. Za posledné roky sa u nich mzda opatrovateliek zvýšila približne na úroveň
1000 Eur.
Predsedníčka komisie požiadala, aby na zasadnutie Komisie bol pripravený materiál o čerpaní
schválených investičných akcií v roku 2020 pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Bod č.8
Návrh na uznesenie
Komisia sociálnych vecí a rodiny po diskusii vedenej na tému II. vlny COVID – 19
a karanténnych opatrení sformulovala text uvedený v uznesení pod písmenom 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.“
Hlasovanie :
Za:11
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 20.zasadnutia Komisie
sociálnych vecí a rodiny.
Anna Schlosserová zasadnutie komisie ukončila a poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

Ing. Pavel Slaninka
sekretár KSVaR pri Z PSK v.r.

Anna Schlosserová
predsedníčka KSVaR pri Z PSK v.r.

Zapísala:
Ing. Milota Gašparová

Overovatelia:
v.r.
Ing. Anton Gašpár v.r.
Ing. Maroš Šatný, PhD v.r.

