KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
OBCE VEĽKÉ ÚĽANY
2018-2022

Vyhodnotenie KPSS obce Veľké Úľany za rok 2020 a 2021
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch dňa 13.6.2018 bol
uznesením č. 119-OZ/2018 bod č. 9, písm. a) schválený Komunitný plán sociálnych sluţieb
Obce Veľké Úľany na obdobie rokov 2018-2022 (ďalej len „KPSS“). Tento KPSS
zohľadňuje potreby občanov našej obce, ktoré boli v procese prípravy Komunitného plánu
zmapované. Analyzuje stav súčasných poskytovaných sluţieb občanom obce Veľké Úľany,
hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na
ďalšie stanovené obdobie. KPSS identifikuje prioritne cieľové skupiny, ktorými sú:
1. Seniori
2. Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním
3. Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia
4. Občania so zdravotným postihnutím
5. Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami
V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách má obec
povinnosť vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych sluţieb a tým súčasne
vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, komunitnej práce a komunitnej
rehabilitácie v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb. Obec Veľké Úľany utvára podmienky
na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb na komunitnú
prácu za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých
sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.
Zmyslom komunitného plánovania je taktieţ aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania sociálnych sluţieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej
súdrţnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej
izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych
sluţieb je spokojnosť občanov s poskytovanými sluţbami obce, zvýšenie kvality ţivota,
aktívny záujem ľudí o udrţateľnosť a rozvoj komunity obce.

Obec Veľké Úľany v rokoch 2020 a 2021 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo
zabezpečovala tieto sociálne sluţby pre obyvateľov obce:

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba
Poskytovateľ sociálnej služby: Obec Veľké Úľany – verejný poskytovateľ
Druh sociálnej služby: Opatrovateľská sluţba

Forma sociálnej služby: Terénna
Miesto poskytovania opatrovateľskej služby: domáce prostredie prijímateľa sociálnej
sluţby
Prevádzkové podmienky opatrovateľskej služby: opatrovateľská sluţba je poskytovaná v
pracovných dňoch v dohodnutom čase, mimo pracovných dňoch podľa potreby prijímateľa
opatrovateľskej sluţby.
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby:
Opatrovateľská sluţba je sociálna sluţba poskytovaná oprávnenej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych sluţbách. Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
zákona o sociálnych sluţbách.

Plnenie: rok 2020
Obec Veľké Úľany v roku 2020 poskytovala terénnu opatrovateľská sluţbu 14 obyvateľom.
Táto sluţba je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorý vedie vyšší
územný celok.
V roku 2020 je to jediná forma terénnych sociálnych sluţieb v komunite obce pre kategóriu
seniorov. Obsah a rozsah poskytovania opatrovateľskej sluţby závisí od stupňa odkázanosti
prijímateľa na sociálnu sluţbu. Poskytovateľ sociálnej sluţby prihliada na individuálne
potreby prijímateľa sociálnej sluţby. Opatrovanie vykonávajú 3 kvalifikované opatrovateľky.
Plnenie: rok 2021
Obec Veľké Úľany v roku 2021 poskytovala terénnu opatrovateľská sluţbu 12 obyvateľom.
Táto sluţba je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorý vedie vyšší
územný celok.
Poskytovateľ sociálnej sluţby prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej sluţby.
Opatrovanie vykonávajú 3 kvalifikované opatrovateľky.
V roku 2021sa obec zapojila do projektu Podpora opatrovateľskej sluţby II. Veľké Úľany.
Projekt Podpora opatrovateľskej sluţby II. Obec Veľké Úľany reflektuje potrebu v udrţaní
klienta v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter
poskytovania sociálnych sluţieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným
na opatrovateľskú starostlivosť vykonávanú formou terénnej sociálnej práce. Obec získala
dotáciu vo výške 48960 EUR na mzdy opatrovateliek. Projekt trvá od 12/2021 do 11/2023.
Hlavným cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej sluţby v domácom
prostredí za účelom zlepšenia kvality ţivota občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej
osoby so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí. Projekt zlepšuje prístup
k efektívnejším a kvalitnejším sluţbám.

Kvantifikácia opatrovateľskej služby
Pri kvantifikácii potrebnosti kapacít jednotlivých sociálnych sluţieb je potrebné
rešpektovať kompetencie obce pri zabezpečovaní sociálnych sluţieb v zmysle Zákona o
sociálnych sluţbách. Sociálne sluţby v kompetencii obce je nevyhnutné plánovať so
zohľadnením miestnych potrieb obyvateľov na území obce a zabezpečiť uvedené sluţby. Pri
týchto sluţbách uvádzame orientačnú potrebu kapacít sluţieb pre obyvateľov obce
vychádzajúcu z aktuálnej situácie vo Veľkých Úľanoch, ktorá by mala byť zohľadnená pri
určovaní potrebnosti uvedených sociálnych sluţieb na úrovni obce pri aktualizácii
Komunitného plánu 2018-2022.

Rok: 2020

Druh sociálnej služby

Poskytovateľ SS

Kapacita SS, resp. počet
zamestnancov pri terénnych
službách v roku 2020

Opatrovateľská sluţba

Obec Veľké Úľany

14 prijímateľov / 3 opatrovateľky

Prehľad o príjmoch a výdavkoch verejného poskytovateľa domácej opatrovateľskej služby v roku 2020
Ukazovateľ
Príjmy spolu

k 31.12.2020
1788,00 €

z toho:
- bežné transfery zo ŠR

-€

- kapitálové transfery zo ŠR

-€

- z rozpočtu obcí

-€

- z rozpočtu VÚC

-€

- zo zaplatenej dohodnutej ceny
- sponzorské dary, verejné zbierky
Výdavky spolu

1788 -€
-€
47266 €

z toho:
- mzdy

32884 €

- odvody

10623 €

- tovary a služby
- bežné transfery
- kapitálové výdavky

3759 €

Rok: 2021
Druh sociálnej služby

Poskytovateľ SS

Kapacita SS, resp. počet
zamestnancov pri terénnych
službách v roku 2021

Opatrovateľská služba

Obec Veľké Úľany

12 prijímateľov / 3 opatrovateľky

Prehľad o príjmoch a výdavkoch verejného poskytovateľa domácej opatrovateľskej služby v roku 2021
Ukazovateľ
Príjmy spolu

k 31.12.2021
1557,00- €

z toho:
- bežné transfery zo ŠR

-€

- kapitálové transfery zo ŠR

-€

- z rozpočtu obcí

-€

- z rozpočtu VÚC

-€

- zo zaplatenej dohodnutej ceny

1557 €

- sponzorské dary, verejné zbierky
Výdavky spolu

-€
49744,00 -€

z toho:
- mzdy

35729 €

- odvody

11120 €

- tovary a služby

9€

- bežné transfery
- kapitálové výdavky

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení
Plnenie: rok 2020
Obec v roku 2020 vydala 12 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu sluţbu do ZpS
mimo územného obvodu obce Veľké Úľany. Záujem o túto sociálnu sluţbu je veľký.
Kvôli stálej prevahe poproduktívneho obyvateľstva treba uvaţovať o doplnení
vhodnej formy poskytovania sociálnej sluţby v obci. Vhodnou alternatívou do
budúcna by bolo vybudovanie zariadenia pre seniorov na území obce Veľké Úľany.

Plnenie: rok 2021
Obec v roku 2021 vydala 11 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu sluţbu do ZpS
mimo územného obvodu obce Veľké Úľany. Podľa štatistického zisťovania vidíme,
ţe počet ľudí v poproduktívnom veku má rastúcu tendenciu a záujem o túto sociálnu
sluţbu je veľký, obec Veľké Úľany objednala projekt stavby pre územné konanie,
stavebné povolenie a realizáciu stavby pre projekt: Zariadenie sociálnych sluţieb
v obci Veľké Úľany. Kapacita zariadenia bude pre 80 osôb.
Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí

Plnenie: rok 2020 a 2021
V prípade potreby obec zabezpečovala pre seniorov obce
stravovanie
prostredníctvom dodávateľa stravy z obce Eliašovce zo stravovacieho zariadenia
Trófea.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na
stravu“) bola poskytovaná prostredníctvom ÚPSVaR na zabezpečenie obeda a iného
jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na
stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj
finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Dotáciu je moţné
poskytovať tým deťom, ktoré ţijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi, alebo príjem, ktorej je najviac vo výške ţivotného minima.

Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese
Plnenie: rok 2020 a 2021
V obci fungujú 2 základné školy. Oficiálne názvy škôl sú Základná škola Veľké
Úľany a Základná škola Mihálya Borsosa, s vyučovacím jazykom maďarským –
Borsos Mihály Alapiskola. Školy sa úspešne uchádzajú o rôzne projekty na získanie
finančných prostriedkov na zvýšenie kvality výchovy, čo sa odzrkadľuje na
úspešnosti ţiakov na rôznych súťaţiach a olympiádach. V súčasnosti prebieha
pomocou asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením integrácia detí
a ţiakov z obce vo výchovno-vzdelávacom procese.

Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami
Plnenie: rok 2020 a 2021
Referentka oddelenia pre sociálne veci poskytovala pomoc rodinám ohrozených
chudobou, ktoré sa obracali na ňu s rôznymi ţiadosťami hlavne spôsobom
poradenskej činnosti. Sociálne poradenstvo sa týkalo ţiadosti o poskytovanie štátnych
sociálnych dávok, ţiadosti o poskytovanie peňaţných príspevkov na kompenzačné
pomôcky pre zdravotne znevýhodnené osoby, finančného príspevku na opatrovanie
zdravotne znevýhodnených osôb, vybavenie preukazu občana so zdravotným

postihnutím, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a rôzne iné. Obec
Veľké Úľany okrem poradenskej činnosti poskytuje pomoc rodinám ohrozeným
chudobou aj formou finančnej pomoci, formou jednorazového finančného príspevku.
Priorita č. 6 – Nezamestnaní
Plnenie: rok 2020 a 2021
V spolupráci s ÚPSVaR Galanta organizuje obec verejnoprospešné práce - menšie
obecné sluţby. Tieto práce vykonávajú občania, ktorí sú poberateľmi dávok v
hmotnej núdzi. Aktivačné práce sa vykonávajú v súlade so zákonom 5/2004 Z. z.
o sluţbách zamestnanosti. V rámci tejto činnosti podporuje udrţiavanie pracovných
návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce. Program Aktivačné
sluţby – Malé obecné sluţby sa týka aktivít v obci, údrţbu verejných priestranstiev,
obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci,
prostredníctvom
nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných prác a
zamestnaných v spolupráci s úradom práce. Obec v roku 2020 zamestnávala 7
obyvateľov a v roku 2021 3 obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR. V roku 2020 bola
poskytovaná potravinová výpomoc z ÚPSVaR občanom v hmotnej núdzi. Nakoľko v
roku 2021 nebola poskytovaná výpomoc z ÚPSVaR, obec Veľké Úľany v spolupráci
s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríţa poskytovala sociálne odkázaným
občanom potravinovú výpomoc.

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci
Plnenie: rok 2020 a 2021
Bezbariérový prístup do verejných budov je zabezpečený na dobrej úrovni. ŤZP občania v
oblasti mobility sa môţu premiestniť na Poštu a OcÚ výťahom. Bezbariérový prístup je
zabezpečený pri Kultúrnom dome, lekárskych ambulanciách a v sobášnej sieni.
Obec Veľké Úľany, v spolupráci s ÚPSVaR, mala v sledovanom období vytvorené chránené
pracovisko, kde v roku 2020 zamestnávala päť osôb a v roku 2021 šesť osôb so zdravotným
znevýhodnením. Vyuţitím takéhoto projektu obec zvyšuje občanom ŤZP kvalitu ich ţivota
nielen po stránke ekonomickej, ale hlavne duševnej – byť potrebným a uţitočným.

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb
Plnenie: rok 2020
Obec v roku 2020 upravovala legislatívu ohľadne sociálnych sluţieb. Prijala VZN č. 4/2020
o poskytovaní sociálnych sluţieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby a VZN č. 9/2020
o poskytovaní sociálnych sluţieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby v Komunitnom
centre a v Stredisku osobnej hygieny vo Veľkých Úľanoch. Obec v roku 2020 neregistrovala
ţiadnu novú sociálnu sluţbu.

Plnenie: rok 2021
Obec v roku 2021 prijala Dodatok k VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych sluţieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby v obci Veľké Úľany.
Obec v roku 2021 zaregistrovala Komunitné centrum a Stredisko osobnej hygieny do registra
poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorý vedie vyšší územný celok v Trnave.

Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu
Plnenie: rok 2020-2021
Obec zabezpečovala bytovú výstavbu a to 4. b.j. Veľké Úľany na ulici Školskej a 4. b. j.
nadstavba a prestavba obecnej budovy v Sedíne. V budúcnosti bude potrebné vybudovať
nízkoštandardné a sociálne byty pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením.
Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy
Plnenie: 2020-2021
1. Etapa cyklistickej komunikácie je vybudovaná čiastočne v zastavanom území
v juhozápadnej časti obce v nezastavenom území v katastri obce pozdĺţ obsluţnej
poľnohospodárskej komunikácie aţ k vodnému toku Čierna Voda. Občania obce, ktorí
dochádzajú do priemyselného parku, alebo priamo do mesta Sládkovičovo majú
príleţitosť sa tam bezpečne dopraviť. Cyklotrasa je určená pre pohyb na bicykli za
účelom cykloturistiky, trávenia voľného času a poznávania prírody.
2. Etapa- cyklochodník je vybudovaný pri štátnej ceste na ulici Štefana Majora smerom
na Jánovce. Existujúci chodník bol rozšírený.
3. Etapa cyklotrasy spojí centrum obce s I. etapou cyklotrasy na ulici Leninovej od
okruţnej kriţovatky smerom na Nové Osady. Existujúci chodník bol rekonštruovaný
a rozšírený na spoločný chodník pre chodcov a cyklistov.
4. Etapa cyklotrasy toho času ešte nie je vybudovaná, ale Obec Veľké Úľany získala na
výstavbu 4. Etapy dotáciu od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb
sociálnych služieb pre potreby obce

a podpora poskytovania

Plnenie: rok 2020
Obec Veľké Úľany v budúcnosti plánuje vybudovať zariadenie sociálnych sluţieb pobytovou
formou, nakoľko záujem je medzi seniormi o túto sluţbu veľký. V roku 2020 nebol
registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej sluţby v územnom obvode
obce Veľké Úľany a ţiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri poskytovaní potrebných
sociálnych sluţieb v územnom obvode obce Veľké Úľany.

Plnenie: rok 2021
Obec Veľké Úľany objednala projekt stavby pre územné konanie, stavebné povolenie
a realizáciu stavby pre projekt: Zariadenie sociálnych sluţieb v obci Veľké Úľany. Kapacita
zariadenia bude pre 80 osôb. V roku 2021 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný
poskytovateľ sociálnej sluţby v územnom obvode obce Veľké Úľany a ţiadny subjekt
neponúkol spoluprácu pri poskytovaní potrebných sociálnych sluţieb v územnom obvode
obce Veľké Úľany.

Priorita č. 12 – Komunitné centrum
Plnenie: rok 2020
V máji roku 2017 bola zverejnená výzva na zriadenie Komunitného centra. Výzva bola
zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Projekt „Komunitné centrum – Obec
Veľké Úľany“ bol úspešný. Projekt sa skladá z 4 častí:
1. Stavebné práce obecnej budovy súp.č. 526
2. Vybavenie IKT
3. Interiérové vybavenie
4. Kamera a alarm
V roku 2019 úspešne prebehla rekonštrukcia obecnej budovy súp. č. 526 v rámci projektu
„Komunitné centrum – Obec Veľké Úľany“.
V roku 2020 budova nebola daná do uţívania, nakoľko prebiehala kontrola verejného
obstarávania na IKT.
Plnenie: rok 2021
Obec Veľké Úľany zriadila komunitné centrum a stredisko osobnej hygieny ku dňu
1.6.2021 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie sluţieb pre potreby
jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu
sociálnej exklúzie.

Komunitné centrum slúţi na prevenciu sociálno-patologických javov, podporu záujmovej
činnosti a zmysluplného trávenia voľného času, podporu vzdelávania detí a mládeţe,
podporu ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej
škole, podporu obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého ţivotného
prostredia, realizáciu zdravotnej osvety pre všetky vekové kategórie obyvateľov,
zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a vylúčených spoločenstiev.
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Ďalšími aktivitami komunitného centra je poskytovať aj podporné sluţby ako stredisko
osobnej hygieny, ktoré umoţňuje vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných ţivotných potrieb, má ťaţké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Vo Veľkých Úľanoch dňa : 23.1.2022
Vypracovala: Mgr. Erika Mucsková
referentka soc. oddelenia

Schválil: Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Úľany zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za
rok 2020 a 2021 dňa 16.2.2022, uznesením č. : 138-OZ/2022 bod č.7

