Obec Hažlín,
Obecný úrad v Hažlíne, Hlavná 200, 086 14 Hažlín

Správa o plnení úloh KPSS za rok 2019
Obec Hažlín v roku 2019 na základe Priorít KPSS obce zabezpečovala sociálne služby pre
obyvateľov obce Hažlín
Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb obce Hažlín
zastupiteľstvo obce Hažlín

obecné

vyhlasuje spokojnosť/ nespokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb
Priorita č. 1 Terénna opatrovateľská služba
Obec Hažlín v roku 2019 neposkytovala a ani nezabezpečovala terénnu opatrovateľskú službu
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby a požiadavky zo strany občanov zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov
obce Hažlín so zreteľom zabezpečiť ich zotrvanie v domácom prostredí.
Priorita č. 2 Sociálna služby v zariadení iného druhu
Obec zabezpečovala prijatie obyvateľov obce do zariadenia sociálnych služieb mimo územný
obvod obce Hažlín.
- v prípade potreby a doručenej žiadosti zo strany občana obce zabezpečiť sociálnu službu v
zaradení sociálnych služieb mimo územný obvod obce.
Priorita č. 3 Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí
Obec Hažlín zabezpečuje stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí a to donáškou
stravy do domácnosti pre dôchodcov prostredníctvom dodávateľa stravy - buď Školskej jedálne
pri ZŠ s MŠ, alebo dovozom prostredníctvom obcou zmluvne dohodnutom stravovacom
zariadení..
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby zabezpečiť stavovanie ďalším seniorom a zdravotne postihnutým,
- predškolákom a školopovinným deťom zabezpečiť dotáciu prostredníctvom ÚPSVaR na
stravu vyplývajúcu zo zákona.
Priorita č. 4 Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese

Deti a žiaci z obce – 1. stupeň navštevujú Základnú školu s materskou školou Hažlín
a vyučovací proces prebieha za pomoci asistenta učiteľa. Pre žiakov z obce – 2. stupeň je
zriadený obvod - Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov.
Deťom v hmotnej núdzi bol zabezpečený príspevok na školské pomôcky.
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby zabezpečiť asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo
sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním,
- v prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky.
Priorita č. 5 Spoločensky neprispôsobivé osoby
V roku 2019 sa v obci nenachádzali spoločensky neprispôsobivé osoby.
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby napomôcť k začleneniu týchto osôb do spoločenského života,
- v prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy.
Priorita č. 6 Nezamestnaní
Obec v roku 2019 zamestnávala 4 občanov prostredníctvom ÚPSVaR – projekty, 4 občania malé obecné služby, 1 občan – dobrovoľnícka služba.
Úloha na rok 2020:
- podľa možností a v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom
ÚPSVaR za podmienok vhodných pre obec.
Priorita č. 7 Vybudovanie bezbariérovosti v obci
V obci je bezbariérovosť riešená čiastočne
Úloha na rok 2020:
- v prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci.
Priorita č. 8 Legislatíva - Registrácia nových sociálnych služieb
Obec Hažlín v roku 2019 neupravovala legislatívu ohľadom sociálnych služieb ani nevykonala
registráciu nových sociálnych služieb
Úloha na rok 2020:
- 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 vybudovala 3 bytové domy. V terajšom období je bytová požiadavka uspokojená.
Úloha na rok 2020:
- v prípade požiadaviek obyvateľov riešiť bytovú výstavby.
Priorita č. 11 Vybudovanie cyklotrasy
Obec nemá vybudovanú cyklotrasu.
Úloha na rok 2020:
- podľa možností zapojiť sa do projektu, ktorý rieši možnosť získania financií na uvedenú
oblasť.
Priorita č. 11 Vytvorenie sociálneho zariadenia a podpora poskytovania sociálnych
služieb pre potreby obce a regiónu
Obec Hažlín začala v roku 2018 s prípravnou fázou výstavby Zariadenia pre seniorov
projektom – Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín pre 35 klientov.
Bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné a pre stavebné konanie s vydaním
stavebného povolenia. V roku 2018 bola podaná žiadosť o regionálny príspevok na výstavbu
tohto zariadenia. Obec získala príspevok 100 000,00 Eur. Práce boli započaté v roku 2019
a pokračovali počas celého roka. V roku 2019 obec podala opäť žiadosť o regionálny príspevok
na 2. etapu výstavby Zariadenia pre seniorov. Obci boli pridelené vo výške 400 000,00 Eur.
Práce na rekonštrukcii Zariadenia pre seniorov pokračovali aj z týchto pridelených financií .
V roku 2019 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby
v územnom obvode obce Hažlín a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri poskytovaní
potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Hažlín.
Úloha na rok 2020:
- pokračovať v uvedenom projekte pre zabezpečenie sociálnej služby vo vlastnom zariadení.
- podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby pre obyvateľov obce so
zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí.
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za rok
2019 dňa 26.06.2020 uznesením č. 11/9/2020.
V Hažlíne 26.06.2020
Vypracovala : Ing. Anna Majerniková
Ing. František Olah
starosta obce

