
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

ZÁPISNICA 
z 22. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 

(ďalej len komisia) 
zo dňa 22.01.2021 uskutočnenej spôsobom  hlasovania PER ROLLAM 

v termíne do 24,00 hod. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Na základe dohody predsedníčky komisie a sekretára komisie sa uskutočnilo  zasadnutie 

komisie sociálnych vecí a rodiny. Hlasovanie bolo vykonané spôsobom per rollam,   

realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie dňa 22.01.2021 v čase do 24,00 hod.  

pričom výsledky boli zaslané sekretárovi komisie. 

 

Podklady boli zaslané  13 členom komisie, z toho počtu 11 členovia hlasovali v určenej 

lehote, 1 člen komisie hlasoval po určenom časovom limite a 1 člen nehlasoval. Hlasovanie 

tvorí prílohu zápisnice. 

 

Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri 

Zastupiteľstve PSK bolo uznášaniaschopné. 

 

Bod č.1.  Schválenie programu: 
 
 

 
 

Hlasovanie: 

 

Hlasovanie: Za: 11 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 

 

 

 



Bod č.2.  Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty 
vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN 
PSK č.20/2010 v platnom znení.   
 

S predloženým materiálom sa oboznámilo 12 členov komisie, neboli vznesené žiadne zmeny 

pripomienky resp. návrhy na zmenu. 

 

 
 

Hlasovanie: 

 

Hlasovanie: Za: 11 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 

 

Bod č.3 Plán termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve 
PSK na rok 2021  
 
K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne námietky a 11 členov predložené termíny 

vzalo na vedomie.  

 

 
 

Hlasovanie: 

 

Hlasovanie: Za: 11 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 



Bod č.4 :  Rôzne  
 
Pod týmto bodom  bol členom komisie zaslaný materiál o plánovanom investičnom zámere 
„Rekonštrukcia budovy internátu Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach na účely 

dlhodobej sociálno - zdravotnej starostlivosti“ s odôvodnením  a krátkou prezentáciou fotiek 

súčasného a plánovaného stavu..  
11 členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a vzali ho na vedomie, z toho 1 

člen vyjadril podporu tomuto zámeru.. 

 

Bod č.5 Návrh na Uznesenie 
 

 



 
 

 

Hlasovanie: 

 

Hlasovanie: Za: 11 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 

V Prešove dňa 26.01.2021 

 

 

 

Ing. Pavel Slaninka  v.r.    Anna Schlosserová 

sekretár komisie      predsedníčka komisie  v.r. 
 

 

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

        podpredseda komisie  v.r. 
 

 

 

 

 

 

 


