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Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

 
ZÁPISNICA 

z 27. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 
(ďalej len komisia) 

zo dňa 11.08. 2021 uskutočnenej spôsobom hlasovania PER ROLLAM 
v termíne do 13,00 hod.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ospravedlnení: PhDr. Vladimír Ledecký,  
Neprítomní:                Ing. Jozef Berta,  
 
 
Na základe dohody predsedníčky komisie a sekretára komisie sa uskutočnilo 27.zasadnutie 
komisie sociálnych vecí a rodiny, pričom hlasovanie bolo uskutočnené per rollam,   
realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie dňa 11.08.2021 v čase do 13,00 hod.  
 
Podklady boli zaslané  13 členom komisie, z toho počtu 10 členovia hlasovali, 1 člen hlasoval 
po určenom termíne, 2 členovia nehlasovali. Hlasovanie tvorí prílohu zápisnice. 
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri 
Zastupiteľstve PSK bolo uznášaniaschopné. 
 
K bodu 1: Schválenie programu 
 
Návrh na uznesenie v znení: 

1. Schválenie programu 
2. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 

o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za  1. polrok 2021. 
3. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom 

kraji na roky 2020-2025 k 30.06.2021 
4. Informácia o žiadostiach o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MPSVR SR pre 

zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
5. Rôzne 
6. Návrh na uznesenie 

 
Hlasovanie: Za: 10 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 27. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
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K bodu 2 :   
Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2021 – kontrola plnenia uznesení 
 
S predloženým materiálom  sa oboznámilo 10 členov komisie , neboli žiadne pripomienky. 
 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK predloženú analýzu žiadostí o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu  a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 

sledované obdobie roku 2021 vzala na vedomie. 

 

 
K bodu 3: 
Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji 
na roky 2020-2025 k 30.06.2021 
 
K zaslanému materiálu neboli zaslané žiadne pripomienky, návrhy a oboznámili sa s ním 11 
členovia komisie.   

 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK vzala Vyhodnotenie k 30.06.2021  Koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2020-2025 na vedomie. 

 
K bodu 4: 
Informácia o žiadostiach o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MPSVaR pre zariadenia 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
 
 
Materiál sa týka spolufinancovania výdavkov na dotácie z MPSVR SR pre zariadenia 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  s ktorým sa oboznámilo 11 členov 
komisie.  
 
Hlasovanie: 
 
Hlasovanie: Za: 10 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácií 

v pôsobnosti MPSVaR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

berie na vedomie a odporúča Komisii finančnej pri Zastupiteľstve PSK schváliť výdavky na 

spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenia sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vo výške 29 266,16€. 

 
 
K bodu 5: 
Rôzne 
 

Žiadne návrhy, pripomienky. 
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K bodu 6:  Návrh na Uznesenie  
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
UZNESENIE č. 27/2021 

z 27. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   
 dňa 11.08.2021 

 
 

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  1. polrok 2021. 

3. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom 
kraji na rok 2020-2025 k 30.06.2021. 

4. Informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MPSVR SR pre 
zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  

 

B/ schvaľuje 

1. Program  27. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  
 
C/ odporúča 
Komisii finančnej pri Zastupiteľstve  Prešovského samosprávneho kraja 

4. schváliť výdavky na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 v pôsobnosti 
MPSVaR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK 
v celkovej výške 29 266,16€ .  
 

Hlasovanie: 
 
Hlasovanie: Za: 10 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 
 
 v.r.        v.r. 
 
Ing. Pavel Slaninka      Anna Schlosserová 
sekretár komisie      predsedníčka komisie 
 
 
Zapísala Ing. Gašparová, dňa 11.8.2021  v.r.     
 
 


