
Návrh 

Správa o plnení úloh KPSS obce Tovarné za rok 2021 

 

Obec Tovarné v roku 2021 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo zabezpečovala 

sociálne služby  pre obyvateľov obce. 

Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb územnom obvode obce 

obecné zastupiteľstvo obce Tovarné 

vyhlasuje spokojnosť/ nespokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb  

 

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba 

Obec Tovarné v roku 2021 neposkytovala a ani nezabezpečovala terénnu opatrovateľskú 

službu obyvateľom. Táto služba nie je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych 

služieb Prešovského samosprávneho kraja. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Tovarné 

 

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení 

Obec v roku 2021 zabezpečovala prijatie 1 obyvateľky obce do zariadenia sociálnych služieb 

mimo územného obvodu obce Tovarné. Obec nedopláca ekonomicky oprávnené náklady za 

obyvateľa obce umiestneného v  sociálnom zariadení. 

 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb mimo 

územného obvodu obce  

 

 

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 

V prípade potreby pre obyvateľov obce  stravovanie je zabezpečené prostredníctvom 

registrovaného dodávateľa stravy. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a zdravotne postihnutým 

-  upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie dotácie  na podporu výchovy 

k plneniu školských povinností a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

prostredníctvom ÚPSVaR vyplývajúceho z § 4 ods. 3 zákona 544/2010 o dotáciách  

 

 



Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese 

Deti navštevujú materskú a základnú školu v obci a vyučovací proces prebieha s pomocou 

asistenta učiteľa. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta učiteľa  

pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo 

pre dieťa s nadaním 

- v prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky 

 

Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami 

Obec nemala v roku 2021 spoločensky neprispôsobivé osoby.  

V rámci sociálnej pomoci obec neposkytla finančnú výpomoc. Potravinová pomoc v roku 

2021 nebola zabezpečená obyvateľom prostredníctvom žiadnej z inštitúcií.  

 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy 

- v prípade potreby poskytnúť pomoc rodinám 

 

Priorita č. 6 – Nezamestnaní 

Obec v roku 2021 zamestnávala  3 obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR.  

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR 

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne. 

Úloha na rok 2022: 

- v prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci 

 

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu nových 

sociálnych služieb. 

Úloha na rok 2022: 

- v prípade potreby novelizovať miestnu legislatívu 

- v prípade potreby zapísať do Registra poskytovateľov samosprávneho kraja novú 

sociálnu službu 



Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 

Obec má rozpracovaný zámer – situáciu osadenia stavby pre výstavbu 15- bytového 

nájomného domu prostredníctvom financovania zo ŠFRB. 

Úloha na rok 2022: 

- vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na výstavbu 15-bytového 

nájomného domu a uskutočniť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby  

- aktualizovať Územný plán obce Tovarné prostredníctvom Zmien a doplnkov č. 1 územného 

plánu obce Tovarné –  

A) zmena využitia parcely CKN 659/1 v k .ú. Tovarné na výstavbu rodinných domov 

B) zmena funkcie objektu  parc. č. 278/2 CKN v k. ú Tovarné denný stacionár na polyfunkčné 

využitie – bývanie a občiansku vybavenosť 

C) rozšírenie funkcie objektu na parc. č. 256 CKN v k. ú. Tovarné o možnosť nájomného 

bývania – navrhovaná polyfunkcia  

 

 

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy 

Obec v roku 2021 vybudovala chodník pre peších a cyklistov – 1. etapa – smer Tovarnianska 

križovatka   

Úloha na rok 2022: 

- podľa možností dobudovať chodník pre peších a cyklistov – 2. etapa 

 

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb  a podpora poskytovania 

sociálnych služieb pre potreby obce 

V roku 2021 bol registrovaný verejný poskytovateľ sociálnej služby v územnom obvode obce 

Tovarné: Prešovský samosprávny kraj, CSS Ametyst, Tovarné  117,  

IČO: 00696374  

§ 34 Zariadenie podporovaného bývania, kapacita pre 12 klientov 

§ 38 Domov sociálnych služieb, kapacita pre 50 klientov 

§ 39 Špecializované zariadenie, kapacita pre 100 klientov 

 

Poskytované sociálne služby sú zapísané do Registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Prešovského samosprávneho kraja, samosprávnym krajom a v prípade potreby sú v súlade s 

potrebami a záujmom cieľových skupín v komunite obce Tovarné, ako aj s Komunitným 

plánom sociálnych služieb obce Tovarné. 

Obec plánuje poskytovať pobytovú sociálnu službu 

Úloha na rok 2022: 

- podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby 

- preskúmať možnosť a potrebu poskytovania pobytovej sociálnej služby obcou 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Tovarné zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za rok 

2021 dňa ...............     uznesením č. ................ 

 Tovarné, dňa...................................... 

 

Vypracovala: PaedDr. Kvetoslava Mižáková         Schválil: PaedDr. Kvetoslava Mižáková    

                                                                                                                 starostka obce 


