
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

ZÁPISNICA 
z 23. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 

(ďalej len komisia) 
zo dňa 09.03.2021 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 od 08.03.2021  do 9.3.2021 do 24,00 

hod.  pričom výsledky boli zaslané sekretárovi komisie. 

 

Podklady boli zaslané  13 členom komisie, z toho počtu 12 členovia hlasovali 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: 12 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 

 

 



 
Bod č.2.  Návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja  

 

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

pripomienky resp. návrhy na zmenu. 

 

 
 

Hlasovanie: 

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

 

Bod č.3: Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020. 

 
 
K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne námietky a 12 členov komisie vzalo na 

vedomie predložený materiál bez pripomienok.  

 

 

Bod č.4:  Informácia o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne 

dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti PSK 

za rok 2020. 

 

 

12 členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a vzali ho na vedomie. 

 

 

Bod č.5 pod názvom : Informácia o výške poskytnutého finančného príspevku na prevádzku 

pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby na rok 2021. 

 

12 členovia komisie potvrdili, že sa  oboznámili s predloženým materiálom a vzali ho na 

vedomie. 

 
 
Bod č.6 pod názvom :  Rôzne 

Zo strany členov komisie, ako aj sekretára komisie nebol žiadny materiál prezentovaný pod 

bodom rôzne.  

 



Bod č.7 Návrh na Uznesenie 

 
 

Hlasovanie: 

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

V Prešove dňa 11.3.2021 

 

 

Ing. Pavel Slaninka v.r.     Anna Schlosserová v.r. 

sekretár komisie      predsedníčka komisie 

 

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

        podpredseda komisie 


