
ZÁPISNICA 
z 29. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 

(ďalej len komisia) 
zo dňa 16.11. 2021 uskutočnenej spôsobom hlasovania PER ROLLAM od 

7,00 hod. do 23,59 hod.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Ospravedlnení: PhDr. Vladimír Ledecký, PhDr. Jozef Baran 
 
 
Zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnilo hlasovaním per rollam,   
prostredníctvom e-mailovej komunikácie počas dňa 16.11.2021 v čase od 7,00 hod. do 23,59 
hod.  
 
Podklady boli zaslané všetkým 13 členom komisie, z toho počtu boli 2 členovia 
ospravedlnení, 11 členovia hlasovali.  
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri 
Zastupiteľstve PSK bolo uznášaniaschopné. 
 
Podľa Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
v znení Dodatku k Rokovaciemu poriadku Komisie, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom 
PSK podľa čl. VIII. - Hlasovanie per rollam  - sa samostatné uznesenie prijíma ku každému 
predkladanému materiálu, o ktorom sa rokuje.  
 
Bod č.1.  pod názvom: Schválenie programu: 
 
Návrh na uznesenie v znení: 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja  
schvaľuje program 29. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK 
v znení: 

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

poskytovania sociálnej služby za  obdobie od 1.1.2021 do 30.09.2021. 
3. Informatívna správa o uzatvorenom memorande Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu 

rodiny na riešenie krízových situácií s jednotlivými samosprávami v rámci PSK. 
4. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, vo vlastníctve Rehole menších bratov – 

Františkánov, do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy zariadenia 
sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Stropkove  

5. Návrh na vysporiadanie, oddelenie nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve Mesta Sabinov 
a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, do správy zariadenia sociálnych 
služieb Domov sociálnych služieb v Sabinove   

6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie 

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

 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 29. zasadnutia Komisie 
sociálnych vecí a rodiny.   



 
Bod č.2 pod názvom:  Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za obdobie od 1.1.2021 do 
30,09.2021  
 

Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSK štvrťročne analyzuje žiadosti o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu od účinnosti zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov, čím sleduje  aspekty záujmu o jednotlivé druhy sociálnych 
služieb. Analýza bola vypracovaná s prihliadnutím na vekovú štruktúru  žiadateľov,  aj podľa 
územného členenia. K 30.09.2021 Prešovský samosprávny kraj začal 574 prípadov v správnom 
konaní o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 
 
Celkovo Ú PSK eviduje 264 žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
k 30.09.2021, z tohto je 134 (z toho 16 dobrovoľných čakateľov) žiadateľov o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby celoročnou formou pobytu, t.z. čakajú v rodinnom/nemocničnom 
prostredí. 

 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie predložený 
materiál : Analýzu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za obdobie od 1.1.2021 do 30.09.2021 
 
 
 
Bod č.3 pod názvom: Informatívna správa o uzatvorenom memorande Nadačného 
fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií s jednotlivými 
samosprávami v rámci PSK.  
 

Dňa 01.07.2021 bolo podpísané memorandum medzi Prešovským samosprávnym 
krajom a Nadáciou PSK pre podporu rodiny. Vklad Prešovského samosprávneho kraja bol 
v sume 82 624,40 € (podľa počtu obyvateľov v PSK: 826 244 obyvateľov – stav k 31.12.2019 
na základe údajov Štatistického úradu SR). Jednotlivé miestne samosprávy prispejú 
každoročne do fondu v  sumou 0,10 € na občana na základe údajov Štatistického úradu SR.  

Nadácia PSK pre podporu rodiny opakovane oslovila miestne samosprávy s ponukou 
prihlásenia sa k Memorandu o partnerstve a spolupráci. Na účte Nadačného fondu sa 
k 10.11.2021 nachádza suma 100 204,90 €. K 10.11.2021 prejavilo záujem o uzatvorenie 
Memoranda o partnerstve a spolupráci 97 samospráv, ich zoznam je súčasťou predloženého 
materiálu. 

Možnosť prihlásenia sa k Memorandu o partnerstve a spolupráci je stále aktuálna. 
 
 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie Informatívnu 
správu o uzatvorenom memorande Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na 
riešenie krízových situácií s jednotlivými samosprávami v rámci PSK.  
 
 
 
 



Bod 4: pod názvom Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, vo vlastníctve 
Rehole menších bratov – Františkánov, do vlastníctva Prešovského samosprávneho 
kraja a do správy zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Stropkove  
 
Nehnuteľnosti, ktoré sú uvádzané v predloženom materiály sú evidované v katastrálnom 
území Stropkov, druh pozemku záhrady, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere        
3 943 m2 , sú vo vlastníctve Rehole menších bratov – Františkánov, Františkánska 2, 811 01 
Bratislava a ich nájomcom je Domov sociálnych služieb v Stropkove. Odkúpením pozemkov 
dôjde k majetkovo právnemu vysporiadaniu nehnuteľností, na ktorých stoja budovy 
zariadenia sociálnych služieb vo vlastníctve PSK, vrátane priľahlých pozemkov, ktoré slúžia 
na účely sociálnych služieb. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že v predchádzajúcom období bolo prijaté uznesenie týkajúce sa 
žiadosti Domova sociálnych služieb v Stropkove a  odkúpenia nehnuteľností v inej výmere, je 
potrebné predošlé uznesenia zrušiť a schváliť tento materiál.  
 
 
 
Hlasovanie: Za: 9 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:2 
 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK ruší:  
4.a) Uznesenie č.20/2020 z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 

29.09.2020 pod písmenom A/ bodom 3 v znení: „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: 00586 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)“. 
 
 
 
Hlasovanie: Za: 9 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:2 
 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK ruší:  

4.b) Uznesenie č.20/2020 z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 

29.09.2020 pod písmenom C bodom 3 v znení „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.“ 
 
 
 
 
Hlasovanie: Za: 9 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:2 



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

Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja:  

4.Schváliť odkúpenie nehnuteľností – pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria) v 
celkovej výmere 3 943 m2, ktoré sú vo vlastníctve Rehole menších bratov – Františkánov, 
Františkánska 2,   811 01 Bratislava,    IČO: 00586862,     za      sumu 114 465,29 € a prevod 
do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a správy zariadenia sociálnych služieb 
Domov sociálnych služieb v Stropkove. Pozemky sú evidované v katastrálnom území Stropkov, 
v obci Stropkov, okres Stropkov, pozemky registra C, parc. č. 1883/4 (záhrady), 1892/2, 
1892/3, 1892/6, 1892/7, 1892/8, 1892/9 (zastavané plochy a nádvoria), 1893 (záhrady). 

 
 
Bod č.5 pod názvom :  Návrh na vysporiadanie, oddelenie nehnuteľnosti – pozemku vo 
vlastníctve Mesta Sabinov a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho 
kraja, do správy zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Sabinove   
 

Predmetom predkladaného návrhu je vysporiadanie, oddelenie časti nehnuteľnosti – 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov,        
IČO: 00327735, a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a správy zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych 
služieb v Sabinove, Kukučínova 178/2, 083 01 Sabinov. Novovytvorená parcela č. 5426/4 
o výmere 508 m2 je neoddeliteľnou súčasťou areálu Domova sociálnych služieb v Sabinove 
a je potrebná z dôvodu zabezpečovania plynulého chodu zásobovania, vývozu odpadu, či 
nutnosti zásahu záchranných zložiek  
  
 
Hlasovanie: Za: 11 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 
 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie  a odporúča 

Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja:  

5. Schváliť vysporiadanie, oddelenie nehnuteľného majetku – pozemku, parcelné číslo     
5426/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2, ktorý vznikne oddelením z pôvodnej 
z parcely č. 5426, zapísanej na LV č. 5426, zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 
45 535 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 
00327735, a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37870475 a správy Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 
178/2, 083 01 Sabinov za kúpnu cenu  1,- Euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
 
 
Bod č.6 pod názvom :  Rôzne 
 
Zo strany členov komisie neboli žiadne návrhy, pripomienky v bode rôzne. 
 
 
 
 
 



Bod č.7 pod názvom :  Návrh na Uznesenie 
 
 
Hlasovanie: Za: 10 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:1 

 
Návrh na uznesenie v znení: 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 
 

UZNESENIE č. 29/2021 
z 29. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 16.11.2021 
 
 

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  obdobie od 1.1.2021 do 30.09.2021. 

3. Informatívnu správu o uzatvorenom memorande Nadačného fondu Nadácie PSK pre 
podporu rodiny na riešenie krízových situácií s jednotlivými samosprávami v rámci 
PSK. 

4. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, vo vlastníctve Rehole menších bratov 
– Františkánov, do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy 
zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Stropkove  

5. Návrh na vysporiadanie, oddelenie nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve Mesta 
Sabinov a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, do správy 
zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Sabinove   

 

B/ schvaľuje 

1. Program  29. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  
 

C/ ruší  
4. a) Uznesenie č.20/2020 z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 
29.09.2020 pod písmenom A/ bodom 3 v znení: „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)“. 
 



4.b) Uznesenie č.20/2020 z 20. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny zo dňa 
29.09.2020 pod písmenom C bodom 3 v znení „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.“ 
 
 
D/ odporúča Zastupiteľstvu  Prešovského samosprávneho kraja: 

4. Schváliť odkúpenie nehnuteľností – pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria) 
v celkovej výmere 3 943 m2, ktoré sú vo vlastníctve Rehole menších bratov – 
Františkánov, Františkánska 2,   811 01 Bratislava,    IČO: 00586862,     za      sumu 
114 465,29 € a prevod do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a správy 
zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Stropkove. Pozemky sú 
evidované v katastrálnom území Stropkov, v obci Stropkov, okres Stropkov, pozemky 
registra C, parc. č. 1883/4 (záhrady), 1892/2, 1892/3, 1892/6, 1892/7, 1892/8, 1892/9 
(zastavané plochy a nádvoria), 1893 (záhrady). 

5. Schváliť vysporiadanie, oddelenie nehnuteľného majetku – pozemku, parcelné číslo     
5426/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2, ktorý vznikne oddelením z 
pôvodnej z parcely č. 5426, zapísanej na LV č. 5426, zastavaná plocha a nádvorie, 
v celkovej výmere 45 535 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Sabinov, Námestie 
slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735, a prevod do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a správy 
Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 178/2, 083 01 Sabinov za kúpnu 
cenu  1,- Euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 v.r.        v.r. 
 
Ing. Pavel Slaninka      Anna Schlosserová 
sekretár komisie      predsedníčka komisie 
 
 
Zapísala na základe doručených hlasovacích formulárov  dňa 18.11.2021 Ing. Gašparová 
           v.r. 
  
 


