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Prešovský samosprávny kraj 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

 

ZÁPISNICA 

z 28. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 

(ďalej len komisia) 

zo dňa 21.09. 2021 uskutočnenej spôsobom hlasovania PER ROLLAM 

počas dňa v termíne do 23,59 hod.  

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

Ospravedlnený: PhDr. Vladimír Ledecký, 

Neospravedlnený:  Ing. Martin Meričko 

Neprítomní:                Ing. Tomáš Hyben, PhD. 

 

 

Na základe návrhu predsedníčky komisie po dohode so sekretárom komisie sa plánované  

28.zasadnutie komisie sociálnych vecí a rodiny s prihliadnutím na aktuálnu epidemickú 

situáciu podľa Covid semaforu neuskutočnilo prezenčnou formou, ale sa uskutočnilo  per 

rollam,   prostredníctvom e-mailovej komunikácie počas dňa 21.09.2021 v čase do 23,59 hod.  

 

Podklady boli zaslané  13 členom komisie, z toho počtu 10 členovia hlasovali, 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 

 

Vzhľadom na to, že zasadnutie sa nekonalo v zariadení sociálnych služieb , tak ako bolo 

pôvodne plánované, bol z programu vypustený bod č.4 pod názvom „Prezentácia  

transformačného plánu domova sociálnych služieb  spojená s prehliadkou zariadenia“ 

 

Návrh na uznesenie v znení: 

1. Schválenie programu 

2. Informácia o žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  

3. Nájom nehnuteľného majetku PSK v správe CSS Vita vitalis, Prešov - prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

4. Rôzne 

5. Návrh na uznesenie 

 

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

 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 28. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
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K bodu 2 :   

Informácia o žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPSVaR pre zariadenie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  

 

 

Materiál sa týka spolufinancovania výdavkov na dotáciu z MPSVR SR pre zariadenie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  (CSS Zátišie- nákup špeciálneho 

osobného motorového vozidla )  s ktorým sa oboznámilo 9 členov komisie.  

 

Hlasovanie: 

 

Hlasovanie: Za: 9 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:1 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie 

v pôsobnosti MPSVaR pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

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

spolufinancovanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenie sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vo výške 18 682,00€. 

 

K bodu 3  

Nájom nehnuteľného majetku PSK v správe CSS Vita vitalis, Prešov – prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

 

Podmienkou  výmeny starej technológie za novú a jej následnej prevádzky, výroby a dodávky 

tepla a teplej vody do zariadenia, za nezmenených cenových podmienok pre odber tepla, je 

potrebné  prenajať kupujúcemu aj priestor, v ktorom sa odovzdávacej stanice tepla (OST) 

nachádza. V súčasnosti prebieha predaj zariadenia OST za cenu určenú znaleckým posudkom, 

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. Pravdepodobný kupujúci, 

vzhľadom na súčasnú legislatívu o tepelnom hospodárstve je spoločnosť 

SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov. Uzatvorenie nájomnej zmluvy je nevyhnuté na 

zabezpečenie ďalšej prevádzky OST.  

 

Hlasovanie: 

 

Hlasovanie: Za: 9 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:1 

 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie predložený 

materiálu a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, v správe správcu – Centra sociálnych služieb 

Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov, IČO:00691950, rozpočtová organizácia a to: 

-nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.12611 : pozemok registra KNC, súpisné číslo 4778, 

číslo parcely 9155, nebytové priestory umiestnené v hlavnej budove, časť budovy B1, 1. 

nadzemné podlažie o výmere 158,75m2,  

do  nájmu nájomcu – SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Volgogradská 88, 080 01 Prešov, 

IČO:31718523 za nižšie uvedených podmienok: 

- výška nájomného 30,00 €/rok/m2, 

- doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
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- účel nájmu : zefektívnenie prevádzkovania odovzdávacej stanice tepla (ďalej len „OST“) 

z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa 

- zabezpečenie plnej a plynulej dodávky tepla do objektu Centra sociálnych služieb Vita 

vitalis, Prešov 

 

 

 

K bodu 4: 

Rôzne 

 

Žiadne návrhy, pripomienky. 

 

 

 

 

K bodu 5:  Návrh na Uznesenie  

 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

 

 

UZNESENIE č. 28/2021 

z 28. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 21.09.2021 
 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A/ berie na vedomie:   

2. Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

3. Nájom nehnuteľného majetku PSK v správe CSS Vita vitalis, Prešov – prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

B/ schvaľuje 

1. Program  28. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

 

C/ odporúča 

Komisii finančnej pri Zastupiteľstve  Prešovského samosprávneho kraja 

2. schváliť výdavky na spolufinancovanie žiadosti o dotáciu na rok 2021 v pôsobnosti 

MPSVaR pre zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK 

v celkovej výške 18 682,00€ .  
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D/ odporúča Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja 

3. schváliť nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctva Prešovského samosprávneho 

kraja, v správe správcu – Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 

01 Prešov, IČO:00691950, rozpočtová organizácia a to: -nehnuteľný majetok zapísaný 

na LV č.12611 : pozemok registra KNC, súpisné číslo 4778, číslo parcely 9155, 

nebytové priestory umiestnené v hlavnej budove, časť budovy B1, 1. nadzemné 

podlažie o výmere 158,75m2,  

do  nájmu nájomcu – SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Volgogradská 88, 080 01 

Prešov, IČO:31718523 za nižšie uvedených podmienok: 

- výška nájomného 30,00 €/rok/m2, 

- doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

- účel nájmu : zefektívnenie prevádzkovania odovzdávacej stanice tepla (ďalej len 

„OST“) z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa 

- zabezpečenie plnej a plynulej dodávky tepla do objektu Centra sociálnych služieb 

Vita vitalis, Prešov 

 

Hlasovanie: 

 

Hlasovanie: Za: 9 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v.r.        v.r. 

 

Ing. Pavel Slaninka      Anna Schlosserová 

sekretár komisie      predsedníčka komisie 

 

 

Zapísala Ing. Gašparová, dňa 22.09.2021 v.r.     

 

 


