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Prešovský samosprávny kraj 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

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

 

 

ZÁPISNICA 

z  33. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

zo dňa 24.05.2022 
(miesto konania –DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Horská 76/28, Tatranská Štrba) 

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

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   

Ospravedlnení: MVDr. Ján Ferko, Ing. Pavol Gašper, PhDr. Vladimír Ledecký, PhDr. 

Jozef Baran, Ing. Martin Meričko,  

Neprítomní:                Ing. Ján Artim 

 

Prítomných členov komisie privítala predsedníčka komisie, pani Anna Schlosserová, zahájila 

rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny a predložila návrh na schválenie programu 

zasadnutia.  

 

 

 

K bodu 2:  

Schválenie programu 

 

1. Úvodné slovo Ing. Tomáša Hybena, riaditeľa hostiteľského zariadenia sociálnych 

služieb 

2. Otvorenie a schválenie programu  

3. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku (pozemky, budova) vo vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja a v správe zariadenia Domov sociálnych služieb v 

Giraltovciach 

4. Návrh na  odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja 

a do správy Domova sociálnych služieb v Jabloni. 

5. Informácia o podanej žiadosti na MPSVR SR o poskytnutie dotácie na energie. 

6. Informácia o vyhlásených výberových konaniach. 

7. Rôzne 

8. Návrh na uznesenie 

 

 

Hlasovanie : 

Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila program 33. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   
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K bodu 3 :   

Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku (pozemky, budova) vo vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja a v správe zariadenia Domov sociálnych služieb v 

Giraltovciach 

 

O tomto bode informoval prítomných Mgr. Viktor Guman, účelom ktorého je odpredaj 

nehnuteľností Mestu Giraltovce za účelom vytvorenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky 

a vybudovanie parkoviska pre materskú školu a verejnosť.  

Mesto Giraltovce požiadalo PSK o prevod nehnuteľného majetku – budovy a časti 

novovytvorených parciel, ktorý je v správe DSS v Giraltovciach, čím chce riešiť odstránenie 

havarijného stavu dopravnej situácie na ulici Záhradnej. 

Odboru sociálnych vecí a rodiny doručené súhlasné stanovisko správcu predmetných 

nehnuteľností, odôvodnené nasledovne: 

- premávka na ulici Záhradná je dlhodobo komplikovaná a havarijná, vyriešenie tejto 

situácie prispeje k bezpečnej a plynulej cestnej premávke do/z zariadenia, aj blízkeho 

okolia,  

- Mesto Giraltovce deklaruje vybudovanie parkoviska, ktoré bude využívané aj pre potreby 

DSS,  

- počas prebiehajúcej stavby budú dodržané ochranné pásma všetkých existujúcich 

inžinierskych sietí tak, aby prevádzka zariadenia DSS bola plynulá a bezproblémová,  

- odvoz sutín, úprava terénu a vybudovanie oplotenia bude realizované nadobúdateľom, 

- odpredaj nehnuteľností, demolácia ani výstavba nijako neovplyvní ani neohrozí 

poskytovanie sociálnych služieb v DSS, 

- budova Pavilón E je pre potreby DSS neupotrebiteľným majetkom, jej prevádzka alebo 

oprava je nerentabilná. 

Uvedený nehnuteľný majetok je pre zariadenie Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, 

prebytočným nehnuteľným majetkom. 

 

V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení, 

prevod nehnuteľného majetku bude realizovaný vo výške stanovenej znaleckým posudkom, 

číslo 108/2022, zo dňa 02.05.2022, vypracovaným znalcom Ing. Mati Emil, Mlynská 274/8, 

087 01 Giraltovce.  

 

Ing. Slaninka vyzval prítomných na podporu daného materiálu, tento problém je  

riešený od minulého roku.  Odpredajom hnuteľného majetku sa vytvorí  priestor aj pre 

prijímateľov sociálnych služieb  a to na miesto pre amfiteáter a na spoločenské aktivity.  

 

Predsedníčka komisia upresnila, že nijako nebude zmenené, alebo obmedzené 

poskytovanie sociálnych služieb. 

 

 

Hlasovanie : 

Za:7   Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja  
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K bodu 4:  

Návrh na  odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja 

a do správy Domova sociálnych služieb v Jabloni. 

 

O predloženom materiáli informoval Mgr. Viktor Guman.  Predmetom predkladaného 

návrhu je kúpa nehnuteľného majetku – budovy a pozemkov, vo vlastníctve spoločnosti GAS 

TARAS, s.r.o., Levická 1487/97, 949 01 Nitra, IČO: 53287991 do vlastníctva Prešovského 

samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a do správy 

zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Jabloni, Jabloň 78, 067 13 Rokytov 

pri Humennom, za cenu  uvedenú v ponuke vlastníka zo dňa 13.5.2022 a to za 300 000,-Eur 

bez DPH. 

 

Nehnuteľnosti – budova a pozemky, sa nachádzajú v katastrálnom území Koškovce, 

okres Humenné, obec Koškovce, vedené na LV č. 894, a to: 

• budova so súpisným číslom 215 na pozemku parcely číslo 339, stavby 

• pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 339, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 449,00 m2 

• pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 340, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 3 494,00 m2 

 

 Stanovisko Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK je odporúčaním 

pre Zastupiteľstvo PSK. 

 

Budova a pozemok predstavujú výhodnú ponuku na realizáciu a poskytovanie 

sociálnych služieb pre prijímateľov zariadenia sociálnych služieb DSS v Jabloni, ktoré sa 

nachádza 3 kilometre od pôvodného zariadenia.  Jedným z dôvodov je zosúladenie 

hygienických podmienok s platnou legislatívou v oblasti poskytovania sociálnych služieb. 

Vlastník budovy, okrem samotnej budovy a priľahlého pozemku, ponechá aj vybavenie 

budovy /nábytok, elektroniku/ . Prvotne bola úvaha o výstavbe nového zariadenia v areáli 

DSS v Jabloni prostredníctvom ŠFRB. V samotnom procese bolo zistené, že objekt aj park je 

pamiatkovo chránený, čo  spôsobuje obmedzenia vo vzťahu k pôvodnému zámeru výstavby 

zariadenia. Na zamýšľanú výstavbu zariadenia bola vykonaná kalkulácia  v objeme 2,1 

milióna Eur.  Budova je v súčasnej dobe v prevádzke, po jej uvoľnení, po dobudovaní výťahu, 

a hygienickej maľbe, je možné začať poskytovať sociálne služby. Uvedené priestory boli 

fyzicky prehliadnuté zástupcami odboru. 

 

Hlasovanie : 

Za:7   Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK berie na vedomie predložený materiál 

a odporúča Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja  

 

 

K bodu 5: 

Informácia o podanej žiadosti na MPSVR SR o poskytnutie dotácie na energie  

 

 

Mgr. Viktor Guman  informoval, že odbor sociálnych vecí a rodiny vypracoval  a zaslal na 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny jednu sumárnu žiadosť za ním zriadené 

zariadenia, a to za 66 zariadení podľa druhu a miesta poskytovanej sociálnej služby, v 
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celkovom počte  1921 miest na ktoré je dotácia požadovaná, čo vo finančnom vyjadrení 

predstavuje 274 150 Eur.   

Pri spracovaní sa vychádzalo z kritérií určených MPSVR SR a to : z počtu miest zapísaných 

v registri pri pobytových a ambulantných druhoch sociálnych služieb a tiež v závislosti od ich 

obsadenosti. 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK  berie na vedomie predložený materiál  

  

 

K bodu 6: 

Informácia o vyhlásených výberových konaniach 

 

PhDr. Monika Fuchsová informovala prítomných, že predseda Prešovského 

samosprávneho kraja vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky dvoch 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina 

a Domov sociálnych služieb v Legnave a vymenoval výberovú komisiu. Vyhlásenie bolo 

zverejnené dňa 10.05.2022 na webovom sídle samosprávneho kraja a následne bolo 16.5.2022 

zverejnené v denníku Prešovský Korzár a na webových stránkach dotknutých zariadení ešte 

10.05.2022. Uzávierka žiadostí sa končí dnešným dňom do 15.00 hod. Termín výberového 

konania bol predbežne stanovený 8.6.2022.  

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK  berie na vedomie predložený materiál  

 

K bodu 7: 

Rôzne 

 

Ing. Slaninka: 

Informoval prítomných o tom, že vláda 11.mája toho roku schválila  Zákon o inšpekcii aj 

s pripomienkami. Na Slovensku bude pôsobiť 180 kontrolórov, ktorí majú byť nezávislým 

orgánom, pričom  budú jedným z útvarov MPSVR SR. MPSVR vyvinie snahu o nezávislosť 

tohto útvaru. V porovnaní s legislatívou a  počtom obyvateľov v Čechách,  v  Česku je reálne  

48 kontrolórov. 

 

 

K bodu 8:   

Návrh na Uznesenie  

 

Návrh na uznesenie prečítala prítomným Ing. Milota Gašparová. Nasledovalo  hlasovanie 

o uznesení. 

 

UZNESENIE č. 33/2022 

z 33. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 dňa 24.05.2022 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 

pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A/ berie na vedomie:   
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3. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku (pozemky, budova) vo vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja a v správe zariadenia Domov sociálnych služieb v 

Giraltovciach 

4. Návrh na  odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja 

a do správy Domova sociálnych služieb v Jabloni. 

5. Informáciu o podanej žiadosti na MPSVR SR o poskytnutie dotácie na energie. 

6. Informáciu o vyhlásených výberových konaniach. 

B/ schvaľuje 
2. Program  33. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny.  

 

C/ odporúča Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja: 

3. Schváliť odpredaj nehnuteľného majetku – budovy a časti novovytvorených parciel, 

v správe DSS v Giraltovciach, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie 

mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, vedeného na LV č. 331, k. ú. Giraltovce, okres 

Svidník, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre záujemcu Mesto Giraltovce, Dukelská 

75, 087 01 Giraltovce, IČO: 00321982, za cenu znaleckého posudku vo výške 28 530,13 

€, a to: 

 

• budovy so súpisným číslom 781 Pavilón E na pozemku parcely číslo C KN 1012/1 

a 1012/2, odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 1012, 

• novovytvorený pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 1011/2, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 172 m2 ; odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné 

číslo 1011, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 491 m2 

• novovytvorený pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 1011/4, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 145 m2 ; odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné 

číslo 1011, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 491 m2 

• novovytvorený pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 1012/1, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 200 m2 ; odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN parcelné 

číslo 1012, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 214 m2  

 

4. Schváliť kúpu nehnuteľného majetku – budovy a pozemkov, vo vlastníctve 

spoločnosti GAS TARAS, s.r.o., Levická 1487/97, 949 01 Nitra, IČO: 53287991 do 

vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 

37870475 a do správy zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v Jabloni, 

Jabloň 78, 067 13 Rokytov pri Humennom, za cenu požadovanú vlastníkom  uvedenú v 

jeho ponuke zo dňa 13.5.2022 vo výške 300 000,00 € bez DPH. 

 

Predmetné nehnuteľnosti – budova a pozemky, sa nachádzajú v katastrálnom území 

Koškovce, okres Humenné, obec Koškovce, vedené na LV č. 894, a to: 

• budova so súpisným číslom 215 na pozemku parcely číslo 339, stavby 

• pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 339, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 449,00 m2 
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• pozemok parcely registra C KN parcelné číslo 340, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 3 494,00 m2 

 

 

 

Hlasovanie : 

Za:7  Proti: 0     Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK schválila Uznesenie z 33. zasadnutia Komisie 

sociálnych vecí a rodiny.   

 

 

 

 

Záver 

 

Rokovanie komisie prišiel pozdraviť aj starosta obce Štrba, pán Michal Sýkora. 

 

Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala prítomným za účasť a za 

pozvanie a profesionálnu organizáciu  rokovania komisie Ing. Tomášovi Hybenovi a za 

prehliadku zariadenia.  

 

 

 

 

 

 

 v.r.   

 

Ing. Pavel Slaninka             

sekretár Komisie sociálnych 

vecí a rodiny pri Z PSK        

    v.r.  

Anna Schlosserová 

    predsedníčka Komisie sociálnych 

vecí a rodiny pri Z PSK 

   

                                  

                             

 

 

 

 

Zapísala:                                       

                                              

Ing. Milota Gašparová  v.r. 

                             Overovatelia: 

Ing. Anton Gašpár  v.r. 

                      

Ing. Maroš Šatný, PhD.  v.r.    
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