UZNESENIE
Z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
zo dňa 28. februára 2019
(25/2019 – 39/2019)
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom 3. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2018, správu
o výsledkoch kontroly, plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit v roku 2019.
2. Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky
2016-2023 zo dňa 30.01.2019.
3. Informáciu o zmene Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta
Svit.
4. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit.
5. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva mesta Svit.
6. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia – dotácia na prenesené kompetencie z roku
2018.
7. Informáciu o hospodárení Mesta Svit.
8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 229/410 v k.ú. Svit.
9. Návrh na schválenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na nájom nehnuteľného majetku
mesta Svit.
10. Návrh na schválenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 na nájom nehnuteľného majetku
mesta Svit.
11. Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska.
12. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech ZO SZZ Breziny.
13. Informáciu o podmienkach prideľovania mestských nájomných bytov.
14. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb mesta Svit.
15. Návrh na zastavenie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite
Dalema.
16. Návrh na začatie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto
2019 - úpravy Územného plánu mesta Svit.

1.

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2018,
správa o výsledkoch kontroly, plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit
v roku 2019
Uznesenie č. 25/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie

1.

Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2018

2.

Správu o výsledkoch kontroly, plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit v roku
2019

-2TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
2.

0
0

Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na
roky 2016-2023
Uznesenie č. 26/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie
-

správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky
2016-2023 zo dňa 30.01.2019
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
3.

0
0

Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta Svit informácia
Uznesenie č. 27/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:
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berie na vedomie

-

informáciu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu vo Svite s Organizačnou
štruktúrou Mesta Svit v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
4.

0
0

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit
Uznesenie č. 28/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje

-

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit na obdobie rokov 2018-2022 podľa prílohy, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. VVSaSČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019

0
0
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5.

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 29/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje

-

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
6.

0
0

Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie z roku 2018
Uznesenie č. 30/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje

-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 5/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 ako navýšenie príjmovej časti vo finančných operáciách na
kategórii 450 vo výške 19 224 € a vo výdavkovej časti pri dodržaní účelu dotácie z dôvodu
prenosu prostriedkov z roka 2018 do roka 2019 takto:
výdavková časť – Rozpočty základných škôl (súčasť Rozpočtu Mesta pre rok 2019)
rozpočet
podprogram
Rozpočet ZŠ Komenského ulica
13 446€
9.2.
Rozpočet SŠ Mierová ulica
5 778€
9.2
Spolu
19 224€
TERMÍN: do 31.03.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

-5Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

P
P
P
P
ZA:
PROTI:

ZA
ZA
ZA
ZA
12
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
7.

0
0

Informácia o hospodárení Mesta Svit
Uznesenie č. 31/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie
-

informáciu o hospodárení Mesta Svit za rok 2018
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
8.

0
0

Predaj pozemku parc. č. 229/410 v k.ú. Svit
Uznesenie č. 32/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A
-

konštatuje

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit, a to pozemok nachádzajúci sa v k.ú.
Svit, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom OU Poprad, katastrálny odbor:
2
pozemok KNC parc. č. 229/410, záhrada o výmere 22 m
do BSM Jaroslavovi Danesovi a Jane Danesovej, Kpt. Nálepku 126/94, Svit
2

za cenu 19 € / 1 m , spolu 418 €, s tým, že poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností uhradia spoločne a nerozdielne kupujúci.

-6Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Predajom pozemku dôjde k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym, kupujúci
predmetný pozemok dlhodobo užívajú ako dvor a záhradu, na vlastné náklady zabezpečujú
údržbu pozemkov.
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B
-

schvaľuje

predaj nehnuteľnosti:
pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Svit, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom OU Poprad,
katastrálny odbor:
2
pozemok KNC parc. č. 229/410, záhrada o výmere 22 m
do BSM Jaroslavovi Danesovi a Jane Danesovej, Kpt. Nálepku 126/94, Svit
2

za cenu 19 € / 1 m , spolu 418 €, s tým, že poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností uhradia spoločne a nerozdielne kupujúci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
TERMÍN: do 30.06.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
9.

0
0

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Uznesenie č. 33/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A
-

súhlasí

s nájmom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Svit: nebytové priestory v Dome kultúry vo
Svite, súp. č. 198, postavenom na pozemku KNC parc. č. 175/1, zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 935 m , k.ú. Svit, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny odbor, obec
Svit, na liste vlastníctva č. 1, a to:
2
kuchyňa o výmere 22,5 m na 1. poschodí
2
reštaurácia o výmere 85,3 m na 1. poschodí
2
salónik o výmere 31,2 m na 1. poschodí
2
sklad v suteréne o výmere 31,6 m
2
sklad v suteréne o výmere 14,6 m
2
sklad v suteréne o výmere 5,8 m
2
WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m

-7a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
2
138/1991 Zb., za nájomné vo výške minimálne 22 € / m / 1 rok (reštaurácia, kuchyňa, salónik)
2
a minimálne 10 € / m / 1 rok (sklady, WC, šatňa)
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B
-

schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit, a
to nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Svit: nebytové priestory v Dome kultúry vo Svite, súp.
č. 198, postavenom na pozemku KNC parc. č. 175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
935 m2, k.ú. Svit, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny odbor, obec Svit, na
liste vlastníctva č. 1, a to:
2
kuchyňa o výmere 22,5 m na 1. poschodí
2
reštaurácia o výmere 85,3 m na 1. poschodí
2
salónik o výmere 31,2 m na 1. poschodí
2
sklad v suteréne o výmere 31,6 m
2
sklad v suteréne o výmere 14,6 m
2
sklad v suteréne o výmere 5,8 m
2
WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m
a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
2
138/1991 Zb., za nájomné vo výške minimálne 22 € / m / 1 rok (reštaurácia, kuchyňa, salónik)
2
a minimálne 10 € / m / 1 rok (sklady, WC, šatňa).
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
TERMÍN: do 05.03.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019

0
0

-8PRÍLOHA UZNESENIA č. 33/2019

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019
na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou mesta Ing.
Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288 zák. č. 513/1991Zb.
Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta č. 1/2019.
Čl. I Predmet obchodnej verejnej súťaže
nebytové priestory v Dome kultúry vo Svite, súp. č. 198, postavenom na pozemku KNC parc. č.
2
175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m , k.ú. Svit, zapísaných na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálny odbor, obec Svit, na liste vlastníctva č. 1
2
- reštaurácia o výmere 85,3 m na 1. poschodí
2
- kuchyňa o výmere 22,5 m na 1. poschodí
2
- salónik o výmere 31,2 m na 1. poschodí
2
- sklad v suteréne o výmere 31,6 m
2
- sklad v suteréne o výmere 14,6 m
2
- sklad v suteréne o výmere 5,8 m
2
- WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m
(ďalej spoločne aj ako: „nebytové priestory“).
Čl. II Účel využitia nebytových priestorov
Účelom nájmu je prevádzkovanie nebytových priestorov ako reštaurácia a kaviareň.
V súčasnosti sú nebytové priestory nevyužívané.
Nájomca na vlastné náklady zabezpečí najmä:
- kuchyňa: varnú časť, vybavenie kuchyne, zariadenie kuchyne – sanitu, podlahy, umývateľné povrchy
stien, vzduchotechniku
- bar, reštaurácia a salónik: zariadenie a interiérové vybavenie
- sklady, šatňa: zariadenie v zmysle hygienických noriem.
Nájomca do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy uzavrie zmluvný vzťah
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s. r. o., predmetom ktorého budú prevádzkové náklady prenajatých
nebytových priestorov (vodné, stočné, vykurovanie, resp. iné).
Nájomca má právo užívať spoločné priestory (chodby, WC pre verejnosť), ktoré nie sú predmetom
nájmu, nájomca sa bude podieľať na prevádzkových nákladoch na základe zmluvy so správcom
Domu kultúry – BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s.r.o.
Súčasťou prenajímaných nebytových priestorov je malý nákladný výťah (nosnosť 50 kg), spájajúci
sklad v suteréne s 1. nadzemným podlažím budovy a kuchyňou na 1. poschodí.
Čl. III Výška nájomného
Výška nájomného je stanovená v zmysle platných Zásad prenájmu nebytových priestorov a budov vo
výške:
2
– minimálne 22 € / 1 m / 1 rok (reštaurácia, kuchyňa, salónik)
2
– minimálne 10 € / 1 m / 1 rok (sklady, WC, šatňa) .
V nájomnom nie sú zahrnuté poskytnuté služby (elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO
a pod.).
Nájomné nebude započítané s výškou investície, vloženej navrhovateľom do prípadnej rekonštrukcie
a zariadenia nebytových priestorov.
Čl. IV Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného
registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace
b) telefonický a emailový kontakt
c) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo
proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit a ním

-9zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba resp.
ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba
e) súhlas s podmienkami súťaže
f) podnikateľský zámer s dispozičným riešením priestoru, zodpovedajúcim platnej legislatíve,
technickým a hygienickým normám
g) finančný biznis plán s uvedením predpokladanej doby trvania nájmu
h) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov (podľa bodu 10 tohto článku)
2
s uvedením ponuky nájomného za 1 m / 1 rok, a to rozdelené na:
2
• reštauráciu, salónik a kuchyňu (minimálne 22 € / 1 m / 1 rok)
2
• sklady, WC, šatňa (minimálne 10 € / 1 m / 1 rok) .
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú
priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom
určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, do 15 dní odo dňa
konečného vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia Zmluvy
o nájme nebytových priestorov je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia nájmu víťazovi súťaže
Mestským zastupiteľstvom mesta Svit.
7. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady.
8. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ navrhovateľom súťaže
nehradí. Náklady spojené s vyhlásením súťaže hradí víťaz súťaže.
9. Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť individuálne na tel. č. 052/78 75 128 resp.
0917 670 023.
10. Vzor Zmluvy o nájme nebytových priestorov je zverejnený na stránke www.svit.sk resp. ho
poskytne na požiadanie Odd. právne a majetkové Mestského úradu Svit (052/78 75 128 resp. 0917
670 023).
Čl. V Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 1/2019“
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín
do 21. marec 2019 do 12.00 hod.
Čl. VI Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná komisia.
Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 3 pracovných dní od
uplynutia termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže
vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v
podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo
proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

- 10 – návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené organizácie
resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi súťaže ako právnickej
osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe.
Čl. VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) účel využitia nebytových priestorov
b) predpokladaná doba trvania nájmu
2
c) ponuka nájomného za 1 m / 1 rok
Čl. VIII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy.
Vo Svite dňa 28.02.2019
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta
vyvesené dňa:
zvesené dňa:
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10.

Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Uznesenie č. 34/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A
-

súhlasí

s nájmom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Svit: nebytové priestory v administratívnej
budove súp. č. 275, postavenej na pozemku KNC parc. č. 205/6, zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 870 m , k.ú. Svit, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny odbor, obec
2
Svit, na liste vlastníctva č. 2091, o výmere spolu 119,4 m
a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
2
138/1991 Zb., za nájomné vo výške minimálne 43 € / m / 1 rok
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B
-

schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit, a
to nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Svit: nebytové priestory v administratívnej budove
súp. č. 275, postavenej na pozemku KNC parc. č. 205/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere
2
870 m , k.ú. Svit, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálny odbor, obec Svit, na
2
liste vlastníctva č. 2091, o výmere spolu 119,4 m
a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
2
138/1991 Zb., za nájomné vo výške minimálne 43 € / m / 1 rok.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia
TERMÍN: do 05.03.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019

0
0

PRÍLOHA UZNESENIA č. 34/2019

Obchodná verejná súťaž č. 2/2019
na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou mesta Ing.
Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288 zák. č. 513/1991Zb.
Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta č. 2/2019.

- 12 Čl. I Predmet obchodnej verejnej súťaže
nebytové priestory v administratívnej budove súp. č. 275, postavenej na pozemku KNC parc. č.
205/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2, k.ú. Svit, zapísanej na Okresnom úrade
2
v Poprade, katastrálny odbor, obec Svit, na liste vlastníctva č. 2091, o výmere spolu 119,4 m ,
2
2
z toho kancelárske priestory 85,7 m a ostatné (sklady, šatne) 33,7 m .
(ďalej „nebytový priestor“).
Čl. II Účel využitia nebytových priestorov
Účel nájmu: prevádzka banky, poisťovne resp. kancelárske priestory.
V súčasnosti sú nebytové priestory nevyužívané.
Nájomca do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy uzavrie zmluvný vzťah
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s. r. o., predmetom ktorého budú prevádzkové náklady prenajatých
nebytových priestorov (vodné, stočné, vykurovanie, elektrina, resp. iné).
Vstup do nebytových priestorov: samostatný vstup, s vybudovanou rampou pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Nebytové priestory sú vybavené klimatizáciou. V nebytových
priestoroch sa nachádza vstup k bankomatu Všeobecnej úverovej banky, a.s. (vstup osôb
vykonávajúcich dotácie a údržbu bankomatu do prenajímaných nebytových priestorov bude riešený po
vzájomnej dohode s nájomcom – víťazom súťaže).
Čl. III Výška nájomného
Výška nájomného je stanovená v zmysle platných Zásad prenájmu nebytových priestorov a budov vo
2
výške minimálne 43 € / 1 m / 1 rok.
V nájomnom nie sú zahrnuté poskytnuté služby (elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO
a pod.).
Nájomné nebude započítané s výškou investície, vloženej navrhovateľom do prípadnej rekonštrukcie
a zariadenia nebytových priestorov.
Čl. IV Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného
registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace
b) telefonický a emailový kontakt
c) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo
proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit a ním
zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba resp.
ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba
e) súhlas s podmienkami súťaže
f) podnikateľský zámer s dispozičným riešením priestoru, zodpovedajúcim platnej legislatíve,
technickým a hygienickým normám
g) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov (podľa bodu 10 tohto článku) s uvedením
2
ponuky nájomného za 1 m / 1 rok.
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú
priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom
určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže do 15 dní odo dňa konečného
vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia Zmluvy
o nájme nebytových priestorov je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia nájmu víťazovi súťaže
Mestským zastupiteľstvom mesta Svit.
7. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Rekonštrukcie
resp. stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonať len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa.
8. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ súťaže navrhovateľom
nehradí. Náklady spojené s vyhlásením súťaže hradí víťaz súťaže.

- 13 9. Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť individuálne na tel. č. 052/78 75 128 resp.
0917 670 023.
10. Vzor Zmluvy o nájme nebytových priestorov je zverejnený na stránke www.svit.sk resp. ho
poskytne na požiadanie Odd. právne a majetkové Mestského úradu Svit (052/78 75 128 resp. 0917
670 023).
11. S nájmom nebytového priestoru súhlasí spoluvlastník nehnuteľnosti Slovenská pošta, a.s.
Čl. V Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 2/2019 – nájom nebytových
priestorov“
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín
21. marec 2019 do 12.00 hod.
Čl. VI Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná komisia.
Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 5 dní od uplynutia
termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže
vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v
podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo
proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
– návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené organizácie
resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi súťaže ako právnickej
osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe.
Čl. VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
Mesto Svit stanovuje pre túto verejnú obchodnú súťaž kritérium:
a) účel využitia nebytových priestorov
b) predpokladaná doba trvania nájmu
2
c) ponuka nájomného za 1 m / 1 rok.
Čl. VIII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy.
Vo Svite dňa 28.2.2019
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
vyvesené dňa:
zvesené dňa:
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11.

Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
Uznesenie č. 35/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A
-

konštatuje

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nebytový priestor č. d. 327 o výmere 31,36 m na 2. poschodí budovy
Zdravotného strediska na ul. Fraňa Kráľa 273/14 vo Svite, postaveného na pozemku parc. č.
205/2 v k.ú. Svit, zapísaného na LV č. 1
Jane Chlpekovej, Kpt. Nálepku 943/112, 059 21 Svit, IČO: 35416599, za nájomné vo výške 30
2
€/ m /rok,
2

za účelom poskytovania odborného poradenstva ohľadom starostlivosti o zdravie a poradenstva
jednotlivým súkromným ambulanciám ohľadom vykazovania zdravotnej starostlivosti do
zdravotných poisťovní.
Odôvodnenie:
Predmetom nájmu je nebytový priestor, ktorý nie je mestom Svit využívaný, je dlhodobo bez
nájomného vzťahu, mesto znáša náklady na energie. Účelom nájmu bude poskytovanie služieb
občanom a lekárom (odborné poradenstvo ohľadom starostlivosti o zdravie a poradenstvo
súkromným ambulanciám ohľadom vykazovania zdravotnej starostlivosti do zdravotných
poisťovní).
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B
-

schvaľuje

nájom nebytového priestoru č. d. 327 o výmere 31,36 m na 2. poschodí budovy Zdravotného
strediska na ul. Fraňa Kráľa 273/14 vo Svite, postaveného na pozemku parc. č. 205/2 v k.ú.
Svit, zapísaného na LV č. 1,
2

Jane Chlpekovej, Kpt. Nálepku 943/112, 059 21 Svit, IČO: 35416599, za nájomné vo výške 30
2
€/ m /rok,
za účelom poskytovania odborného poradenstva ohľadom starostlivosti o zdravie a poradenstva
jednotlivým súkromným ambulanciám ohľadom vykazovania zdravotnej starostlivosti do
zdravotných poisťovní,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
TERMÍN: do 31.07.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

- 15 Zima Ivan
Prítomní:
Neprítomní:
Počet poslancov:

P
12
0
12

ZA:
PROTI:

12
0

ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
12.

0
0

Zriadenie vecného bremena v prospech ZO SZZ Breziny
Uznesenie č. 36/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje

-

zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, spočívajúceho v
povinnosti Mesta Svit ako povinného z vecného bremena:
• strpieť umiestnenie drenážneho potrubia z PVC, DN 100 a 125, uložené v chráničke
• strpieť umiestnenie betónovej výuste,
• strpieť prechod a prejazd cez dotknutý pozemok za účelom údržby a opráv
2
na dotknutých pozemkoch, s výmerou plochy 427 m podľa geometrického plánu
porealizačného zamerania č. 1/2019 zo dňa 8.1.2019, na priznanie práva uloženia inžinierskych
sietí na parcelách č. 626/106, 463/1, 462/220, 462/2, vyhotoveného Ing. Pavlom Basaríkom,
GEOPLAN, L. Svobodu 4885/91, Poprad, IČO 51747545, úradne overeným OU Poprad,
katastrálnym odborom dňa 15.1.2019 pod č. G1-16/19.
Dotknutými pozemkami budú pozemky zapísané na Okresnom úrade Poprad, katastrálny
odbor, na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Svit (vo výlučnom vlastníctve mesta Svit) :
2
parc. č. 462/2, KNC, trvalý trávny porast o výmere 1212 m
2
parc. č. 462/220, KNC, záhrada o výmere 62 m
2
parc. č. 463/1, KNC, trvalý trávny porast o výmere 19.993 m
2
parc. č. 626/106, KNC, ostatná plocha o výmere 2414 m .
Vecné bremeno bude zriadené v prospech oprávneného z vecného bremena: Základná
organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite, IČO: 00491543.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“, na dobu neurčitú. Vecné bremeno bude zriadené
bezodplatne.
TERMÍN: do 31.07.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:
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0
0
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13.

Podmienky prideľovania mestských nájomných bytov - informácia
Uznesenie č. 37/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie

-

informáciu o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Svit v zmysle
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
15.

0
0

Zastavenie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite
Dalema
Uznesenie č. 38/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A
-

prerokovalo

žiadosť firmy Dalema, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, IČO 46414070 zo dňa 28.12.2018 zmenu
procesu obstarávania zmeny zemného plánu mesta Svit v lokalite Dalema vo forme zrušenia
individuálneho žiadateľa a o zaradenie do procesu obstarávanie zmeny územného plánu mesta
medzi viacerých žiadateľov
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

B

konštatuje, že

B.1

mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 123/2018 z 25.10.2018 súhlasilo so začatím
procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite Dalema, za podmienky
úplnej úhrady nákladov mesta žiadateľom firmou Dalema, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit

B.2

firma Dalema, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, do troch mesiacov od súhlasu mestského
zastupiteľstva neuhradila mestu jednotný príspevok na úhradu nákladov mesta vynaložených
na obstaranie zmeny územného plánu vyvolanej výhradnou potrebou firmy Dalema, s.r.o.

B.3

v súlade článkom 3 bod 6 smernice č. 2/2012 o obstarávaní zmien územných plánov Mesta Svit
neuhradenie jednotného príspevku má po troch mesiacoch od súhlasu mestského
zastupiteľstva za následok zastavenie obstarávania zmeny a opätovné začatie procesu
obstarávania si vyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva
TERMÍN: 28.02.2019

- 17 ZODPOVEDNÝ: --

C

berie na vedomie

-

zastavenie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite Dalema pre
neuhradenie jednotného príspevku žiadateľom firmou Dalema, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, IČO
46414070
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:
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16.

0
0

Obstarávanie zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019 - úpravy
Územného plánu mesta Svit
Uznesenie č. 39/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

prerokovalo

-

návrh mestského úradu Svit na úpravy Územného plánu mesta Svit v rozsahu opráv
geografických popisov v grafickej a záväznej časti územného plánu, vypustenie podmienky
spracovania územného plánu zóny pred vydaním územného rozhodnutia v bode 11.8 záväznej
časti, vytvorenie nového regulačného celku Pod Bôrikom, prehodnotenie miery zastavanosti
v regulačnom celku RC 6.4, spresnenie umiestnenia hromadného parkoviska v bodoch 3.1.6
a 5.15 záväznej časti a ďalšie nepresnosti a nejasnosti textu územného plánu
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: --

B

konštatuje, že

B.1

obstaranie zmeny územného plánu mesta je vyvolané potrebou Mesta Svit

B.2

v súlade so smernicou č. 2/2012 o obstarávaní zmien územných plánov Mesta Svit bol návrh
úprav vyhodnotený odborom MsÚ s výsledkom, že požadované úpravy si vyžadujú zmenu
územného plánu mesta
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

C
-

súhlasí

so začatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019
TERMÍN: 28.02.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP
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D
-

poveruje

primátorku mesta odsúhlasiť zadanie zmeny Územného plánu mesta Svit pre lokality Mesto
2019
TERMÍN: do 31.03.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 05.03.2019
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Zásady odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v zmysle § 11, ods. 4, písm. k), § 25, ods. 1, písm. c) a ods. 8 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle Článku 14, ods. 2 a Článku 36, ods. 3
Štatútu mesta Svit
vydáva

zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta
Svit
I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“) mesta Svit upravujú
poskytovanie:
a) odmien poslancom, ktorí vykonávajú svoju funkciu v zmysle § 25 zákona o obecnom zriadení
a to svojou činnosťou v jednotlivých orgánoch – MsZ, mestskej rade, v komisiách pri MsZ
b) odmien za prácu tajomníkov komisií MsZ neposlancov,
c) odmien za prácu členov komisií MsZ neposlancov,
d) odmien za vykonávanie obradov.

2. Poslancovi možno poskytnúť odmenu vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie,
najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny. Valorizácia odmeny bude vykonávaná vždy k 1. marcu príslušného kalendárneho
roka na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok.
3. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu
polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
4. Poslancovi , ktorý vykonáva činnosti pri slávnostných a smútočných obradoch patrí ďalšia odmena
stanovená v zásadách odmeňovania.

II.
TVORBA ODMIEN
Výdavky súvisiace s vyplácaním odmien uvedených v článku I sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov Mesta Svit.

III.
SADZBY ODMIEN POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1.

Poslancovi MsZ mesta Svit sa za výkon funkcie patrí mesačná odmena, ktorá je vo výške 1/12
jedného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Táto odmena
zahŕňa činnosť poslancov v MsZ, v mestskej rade, ako aj v komisiách pri MsZ.

2.

Zvlášť je určená odmena za vykonávanie obradov v zmysle článku V týchto zásad odmeňovania.
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Zásady odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Svit

IV.
SADZBY ODMIEN PRE ČLENOV KOMISIÍ NEPOSLANCOV
1.

Tajomníkovi komisie pri MsZ mesta Svit - neposlancovi za účasť na riadnych mimoriadnych
zasadaniach komisie v priebehu volebného obdobia patrí odmena vo výške 8% priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v NH za jedno zasadnutie komisie.

2.

Členom komisie pri MsZ mesta Svit - neposlancom za účasť na riadnych a mimoriadnych
zasadaniach komisie v priebehu volebného obdobia patrí odmena vo výške 4% priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v NH za jedno zasadnutie komisie.

3.

Za neúčasť na zasadnutí komisie, ani v prípade, ak nie je komisia uznášaniaschopná, odmena
neprináleží.

4..

Podkladom pre vyplatenie odmeny je vlastnoručne podpísaná prezenčná listina, ako aj zápisnica
zo zasadnutia komisie, vyhotovená tajomníkom komisie.

V.
SADZBY ODMIEN ZA VYKONÁVANIE OBRADOV
1.

Poslancovi MsZ mesta Svit patrí za vykonávanie slávnostných a smútočných obradov v rámci
združenia pre občianske záležitosti, paušálna odmena 4 € na deň vykonávania obradov.

2.

Za vykonávanie slávnostných obradov v rámci združenia pre občianske záležitosti (sobáš,
privítanie novonarodených detí, prijatie jubilantov), patrí poslancovi odmena 15 € za každý
vykonaný obrad.

3.

Za vykonávanie smútočných obradov v rámci združenia pre občianske záležitosti vrátane prípravy
smútočnej reči, patrí poslancovi odmena 25 € za každý vykonaný obrad.

4.

Podkladom pre vyplatenie odmeny sú spracované prezenčné listiny združenia pre občianske
záležitosti referátom kultúrnych a športových činností Mestského úradu vo Svite.
VI.
SPOLOČNÉ USTANOVENIE

1.

Odmeny v zmysle týchto zásad budú vyplácané mesačne pripísaním na osobný účet, ktorý je
zamestnanec na tento účel povinný oznámiť zamestnávateľovi, vo výnimočných prípadoch
v hotovosti. Odmena je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala v termínoch určených u zamestnávateľa
pre výplatu mzdy (spravidla do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca).

2.

Určuje sa maximálny počet zasadnutí komisií MsZ mesta Svit v priebehu kalendárneho roka, za
ktoré bude vyplácaná odmena tajomníkom a členom komisií (neposlancom) na dvanásť.
VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Zásady odmeňovania poslancov MsZ mesta Svit schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 28.02.2019 uznesením č. 29/2019.

2.

Rušia sa Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svite zo dňa 30.01.2015
v znení ich Dodatku č. 1 zo dňa 27.04.2018.

Vo Svite 28.02.2019
.............................................
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit
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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia a čitatelia tohto dokumentu,
predkladáme Vám Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb (KPSS) mesta Svit.
Každý z nás sa môže ocitnúť v nepriaznivej životnej situácii, kedy mu pomoc rodiny nestačí,
príp. z nejakých dôvodov nie je možná. Práve v tej chvíli sa ukáže dôležitosť sociálnych služieb
a ľudí pracujúcich v tejto oblasti. KPSS obsahuje kompletnú ponuku zabezpečovaných sociálnych
služieb v meste Svit vrátane tých, ktoré máme v pláne zaviesť v nasledujúcich rokoch (strategická
časť dokumentu). Okrem toho tu nájdete informácie o štruktúre nášho obyvateľstva, školstve,
zdravotníctve a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov. Touto cestou by sme sa
zároveň radi poďakovali všetkým, ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu a našli si čas na
vyjadrenie svojho názoru.
Veríme, že vďaka tomuto dokumentu získate prehľad o poskytovaných sociálnych službách v
našom meste a pokiaľ budete mať námety, čo v dokumente zlepšiť, môžete sa obrátiť na našu
samosprávu. Dokument, ktorý Vám predkladáme, by mal slúžiť aj Vám - verejnosti, ktorá má plné
právo vyjadriť k nemu svoj názor.
Želáme Vám príjemné chvíle strávené pri tomto materiáli a získavanie nových informácií, ktoré
môžu byť užitočné pre skvalitnenie Vášho života a aj života Vašich príbuzných.

Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta Svit
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ÚVOD
Úvodná časť Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Svit (ďalej len komunitný plán) obsahuje základné informácie o
podstate komunitné plánovania, nadväznosti na legislatívu,
jeho hlavných princípoch a aktéroch vstupujúcich do tohto
procesu. Okrem toho sú tu uvedené stručné informácie o
súvisiacich dokumentoch na európskej, národnej, regionálnej
úrovni a lokálnej úrovni.
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1.1 PODSTATA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jeho
podstatou je získavať a vyhodnocovať názory obyvateľov žijúcich v meste Svit, vďaka ktorým je
možné spracovať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý
pomáha v plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať skutočný
prínos a zmenu v životoch ľudí.
Zmyslom komunitného plánovania je najmä aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania

sociálnych

služieb

spoločným

a

koordinovaným

postupom.

Výsledkom

komunitného plánovania by mali byť najmä odpovede na otázky typu:
• Aké druhy sociálnych služieb zabezpečuje Svit pre občanov, ktorí sú na to odkázaní?
• Aké sú názory obyvateľov mesta (verejnosti) na jeho sociálnu politiku?
• Aké sociálne služby má mesto zabezpečiť v horizonte 5 rokov?
Metóda komunitného plánovania je považovaná za dobrý systém začiatku spolupráce a vzniku
trvalejších partnerstiev v oblasti poskytovania sociálnych služieb a výrazne posilňuje princípy
zastupiteľskej demokracie. Princípy zastupiteľskej demokracie sú podporené najmä v zmysle
zapojenia verejnosti do procesu formovania sociálnych služieb. V procese komunitného
plánovania možno ako komunitu chápať verejnosť, čiže všetkých tých, ktorých sa daná oblasť
dotýka. Za komunitu možno považovať aj tých, ktorí budú vybrané služby v meste využívať. Pod
komunitou sa taktiež chápe mesto s jeho samosprávou.
Cieľom komunitného plánovania je nájsť primeraný spôsob pomoci obyvateľom odkázaným na
sociálne služby.
Hlavným nástrojom komunitného plánovania je dokument s názvom Komunitný plán
sociálnych služieb mesta Svit, ktorý definuje jednotlivé ciele, priority, opatrenia a konkrétne
aktivity smerujúce k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb mesta. Jeho úlohou
je identifikovať sociálne problémy a zvoliť stratégiu ich riešenia so dôrazom na klienta,
poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý
reflektuje potreby a záujmy celej komunity. Do jeho tvorby by mala byť zapojená čo najväčšia
skupina obyvateľov všetkých kategórií (vekových, sociálnych), aby mali všetci možnosť participovať
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a vyjadriť svoje záujmy. Len takýmto spôsobom sa tento strategický dokument stane
plnohodnotným podkladom pre rozvoj sociálnych služieb.
Vo všeobecnosti sa za cieľ komunitného plánovania sociálnych služieb považuje predovšetkým
posilňovanie sociálnej súdržnosti. Za ďalší cieľ je možné označiť predchádzanie sociálnemu
vylúčeniu a izolácii ohrozených jedincov a skupín.
Posledným, nemenej dôležitým cieľom komunitného plánovania, je opätovné zaradenie
jednotlivcov, ktorí stoja na okraji komunity, do spoločnosti. Títo jedinci v niektorých prípadoch
predstavujú hrozbu pre komunitu alebo vyvolávajú strach či neistotu. (PhDr. Helena Woleková,
2004)

1.2 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit je spracovaný v súlade so zákonom 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. Podľa zákona má komunitný
plán obsahovať najmä:
a. analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku, vrátane vyhodnotenia finančných podmienok, materiálnych podmienok,
priestorových podmienok a personálnych podmienok,
b. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce
alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku, vrátane spôsobu ich zabezpečenia výberom konkrétnych poskytovateľov týchto
sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
c. analýzu sociologických údajov, demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce
alebo vyššieho územného celku,
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb,
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a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v
územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
d. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak
ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých
rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a
kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie
dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na
sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových
podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a vyšší územný celok na tvorbu a
realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
e. spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
f. podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb.
(Všetky informácie zo Zákona o sociálnych službách sa môžete dočítať tu: zákon 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 v znení neskorších predpisov)

Sociálnou problematikou sa okrem toho zaoberá:
• Zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
• Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Do KPSS mesta Svit boli zapracované všetky relevantné údaje a informácie zo sociálnej oblasti.
V dokumente sú použité údaje od mesta, poskytovateľov sociálnych služieb, Štatistického úradu
SR a ďalších.
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1.3 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Vypracovanie komunitného plánu by malo prebiehať podľa nasledujúcich základných
princípov, ktoré boli zohľadnené aj pri tvorbe KPSS mesta Svit:
• Všetci sú si rovní
◦ Potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Rovnaký priestor musí byť
venovaný názorom všetkých zúčastnených strán.
• Zapájanie miestneho spoločenstva
◦ Rôzne metódy a formy oslovovania obyvateľov na spoluprácu. Príležitosť na vyjadrenie
svojho názoru by mali dostať všetci obyvatelia obce bez ohľadu na ich sociálne postavanie a
ďalšie špecifiká.
• Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov
◦ Nesmie sa zabudnúť na spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v
tejto oblasti, na váhu práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny,
rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc a pod.
• Práca s informáciami
◦ Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístupu k informáciám pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú
plánovania a odovzdávanie informácií verejnosti. V prípade pravidelného odovzdávania
informácií bude možné očakávať relevantné pripomienky a podnety.
• Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý, ako výsledný dokument
◦ Proces komunitného plánovania je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiách s rôznymi
osobami. Proces umožňuje, aby bol navrhnutý systém sociálnych služieb jedinečný,
neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
• Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce
◦ Efektívna a dobre fungujúca spolupráca medzi všetkými účastníkmi prináša lepšie výsledky.
• Kompromis priania a možností
◦ Výsledkom komunitného plánovania je nájdenie kompromisného riešenia medzi tým, čo
sa chce a tým, čo je reálne dosiahnuť. Dôležitú rolu nezohrávajú len materiálne, finančné a
ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí
cieľov komunitného plánu podieľať.
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1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Pre úspešnosť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je nutné, aby boli do
procesu tvorby komunitného plánu zapojené nasledovné 3 skupiny účastníkov:
1. Zadávatelia sociálnych služieb
Ide o účastníkov komunitného plánovania, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť sociálne
služby pre obyvateľov územia, ktoré spadá pod jeho správu. V systéme slovenskej verejnej správy
sú zabezpečovateľmi sociálnych služieb práve obce a mestá - v prípade tohto komunitného plánu
je zabezpečovateľom mesto Svit.
2. Poskytovatelia sociálnych služieb
Poskytovateľmi sociálnych služieb môžu byť všetky nasledovné subjekty, ktoré spĺňajú
podmienky stanovené zákonom 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 v znení neskorších predpisov)
• fyzické osoby,
• podnikateľské subjekty,
• súkromné neziskové organizácie,
• organizácie zriadené obcou,
• organizácie zriadene samosprávnym krajom,
• organizácie zriadené štátom.
Postavenie všetkých poskytovateľských subjektov je v rámci komunitného plánovania rovnaké,
t. j. ciele a zámery subjektov majú rovnakú váhu. Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb v
meste Svit sú uvedení v časti Analýza poskytovateľov sociálnych služieb.
3. Prijímatelia sociálnych služieb
Prijímateľom sociálnych služieb je každý, kto prijíma pomoc sociálnych služieb. Takisto sú to
aj občania, ktorí pomoc sociálnych služieb prijímali v minulosti, alebo ju ešte len budú prijímať.
Počas života sa môže stať užívateľom sociálnych služieb každý občan. Zámery a ciele príjímateľov
majú rovnaké alebo priam prioritné postavenie, ako zámery a ciele zadávateľov a poskytovateľov.
V priebehu procesu komunitného plánovania by mal byť kladený dôraz na výber cieľových skupín.
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Základnými cieľovými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať sú:
• seniori,
• rodiny s deťmi a mládež,
• nezamestnaní,
• marginalizované menšiny,
• zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich rodiny,
• osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.

1.5 DOKUMENTY NADVÄZUJÚCE NA TVORBU
KOMUNITNÉHO PLÁNU
Nadradenými dokumentmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb sú dokumenty na
európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Patria sem zmluvy, dohody a dokumenty, ktoré
ovplyvňujú sociálnu politiku členských štátov až po tie, z ktorých vychádza priamo Komunitný plán
sociálnych služieb mesta Svit. Uvedené sú tu z dôvodu, aby si každý čitateľ mohol spraviť prehľad a
vedel, aké všetky podporné dokumenty, ustanovujúce základné práva a priority v sociálnej oblasti
existujú.
ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
Ovplyvňuje proces tvorby sociálnej
politiky v štátoch EU v nasledovných
oblastiach:

Amsterdamská
zmluva

• Pracovné a životné podmienky v
Od r. 1997

Medzinárodná

členských štátoch, v prípade poklesu
pod akceptovateľnú úroveň, je EU
schopná vynútiť si nápravu.
• Znižovanie rodovej nerovnosti –
stanovenie rovnakých podmienok pre
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ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
rovnaký pracovný a spoločenský
prístup k mužom a ženám, najmä z
hľadiska platového odmeňovania.
• Oblasť - práca maloletých a ich
ochrana pri práci, organizácia
pracovného času, hromadné
prepúšťanie či povinnosti
zamestnávateľa voči zamestnancovi.
• Uplatnenie princípu voľného pohybu
osôb aj na migrantov v rámci EÚ.
Program na zvýšenie ekonomickej moci
vo svete prostredníctvom zvýšenia
konkurencieschopnosti EU, ktorý
obsahuje nasledujúce priority:
• Znižovanie nezamestnanosti vekovej

Lisabonská
zmluva

skupiny 15 - 64 rokov.
Od r. 2000

Medzinárodná

• Oblasť sociálnej inklúzie.
• Zamestnanosť žien (minimálne 60 %).
• Zamestnanosť starších ľudí –
obyvateľov v preddôchodkovom veku
55 - 64 rokov.
• Starostlivosť o deti prostredníctvom
predškolských zariadení.

Dohovor o
ochrane

Zaväzuje jednotlivé štáty, aby poskytovali
Od r. 1950

ľudských práv a
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ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
nástroje na priame uplatnenie takto

základných

zaručených práv a slobôd voči štátu

slobôd

prostredníctvom Európskeho súdu pre
ľudské práva.
Upravuje právnu ochranu detí na celom
svete, podpísaný vo všetkých krajinách
sveta okrem USA a Somálska. 3 základné
body:

Dohovor o
právach dieťaťa

• Právo participácie na rozhodovaní vo
Od r. 1989

Medzinárodná

veciach, ktoré sa ich týkajú.
• Ochrana detí pred akýmikoľvek
skutkami, ktoré by mohli porušiť ich
práva.
• Zabezpečenie ochrany práv detí pred
ich narušeniami.
Jeho cieľom je presadzovať, ochraňovať a
zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon

Dohovor OSN o
právach osôb
so zdravotným

ľudských práv a základných slobôd pre
Od r. 2006

Medzinárodná

všetky osoby so zdravotným postihnutím
a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez

postihnutím

akejkoľvek diskriminácie na základe
zdravotného postihnutia.

Európska
sociálna charta

Obsahuje minimálne sociálne práva,
Od r. 1961
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ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
implementovať do svojej legislatívy. Ide
teda o spoločné minimálne štandardy vo
všetkých krajinách EÚ.

Pozičný

Obsahuje 2 hlavné ciele:

dokument

• Zvýšenie miery zamestnanosti vekovej

Európskej

skupiny 20 – 64 rokov na 72 % do roku

komisie k
Partnerskej

2014 – 2020

Národná

dohode a

2020 (zo 65 % v rokoch 2011 až 2013).
• Zníženie podielu obyvateľov, ktorí sú
ohrození chudobou a soc. využívaním

programom SR

na 17,2 % do roku 2020 (z 20,5 % v

na roku

roku 2012).

2014-2020

Obsahuje nasledujúce ciele:
• Účinnejšie riešiť dlhodobú
nezamestnanosť prostredníctvom
poskytovania aktivačných opatrení druhej šance na vzdelávanie a
Národný
program

individuálne prispôsobeného
Od r. 2015

reforiem

Národná

kvalitného odborného vzdelávania.
• Zvýšenie kapacity verejných služieb
zamestnanosti pre správu prípadov.
• Zlepšenie stimulov v oblasti
zamestnanosti žien - zlepšiť
poskytovanie zariadení starostlivosti o
deti, najmä pre deti do troch rokov.
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ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
• Inklúzia marginalizovanej rómskej
menšiny - napr. prostredníctvom
inkluzívneho vzdelávania.
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Zabezpečovanie realizácie práva
občana na poskytovanie sociálnych
služieb.
• Zabezpečovanie dostupnosti
sociálnych služieb v súlade s
potrebami cieľových skupín
a komunity.
• Zabezpečenie rozvoja sociálnych

Národné
priority rozvoja
sociálnych

služieb dostupných pre osoby v
2015 - 2020

služieb

Národná

segregovaných lokalitách s
koncentráciou generačne
reprodukovanej chudoby.
• Zvýšenie dostupnosti komunitných
sociálnych služieb s dôrazom na
rozvoj sociálnych služieb pre rodiny,
ktoré sa starajú o svojho člena,
odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobslužných činnostiach.
• Deinštitucionalizácia sociálnych
služieb.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

OBCE-EPRO.SK

13

2018 - 2022

ÚVOD

SVIT

ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
• Presadzovanie princípu integrovanej
dlhodobej zdravotno-sociálnej
starostlivosti.
• Zavádzanie systému zabezpečenia a
hodnotenia podmienok kvality
poskytovaných sociálnych služieb.

Koncepcia
rozvoja
sociálnych
služieb
Prešovského
samosprávneho
kraja

Od r. 2009

Priority a ciele rozvoja sociálnych služieb

(v

na území PSK:

súčasnosti

• Zabezpečenie profesionálneho

sa

výkonu sociálnych služieb.

pripravuje
nová
koncepcia,

• Zvýšenie kvality a humanizácia
Regionálna

poskytovaných sociálnych služieb
(prostredníctvom rekonštrukcie,

ktorá má

modernizácie a rozvoja zariadení

byť

sociálnych služieb).

dokončená

• Rozvoj ambulantných sociálnych

do 31.12.

služieb a pobytových sociálnych

2018)

služieb s týždenným pobytom.
V predchádzajúcom komunitnom pláne
malo mesto Svit definované nasledujúce

Komunitný
plán sociálnych
služieb mesta

opatrenia:
2015 - 2020

Svit

Lokálna

• Rozširovanie a skvalitnenie domácej
opatrovateľskej služby.
• Skvalitnenie spolupráce subjektov
poskytujúcich opatrovateľskú službu.
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ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
• Zvýšenie informovanosti o sociálnych
službách.
• Zabezpečiť vhodné priestory pre
poskytovanie sociálnej služby v
Zariadení opatrovateľskej služby –
výstavba, rekonštrukcia,
modernizácia.
• Modernizácia Domu opatrovateľskej
služby vrátane úpravy okolia na
vhodné relaxačné zóny.
• Pokračovať v terénnej sociálnej práci –
depistáž, nadväzovanie kontaktov a
vyhľadávanie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením, poradenstvo,
motivácia k pracovným návykom
prostredníctvom aktivačných prác.
• Komunitné programy aktivizácie a
podpory rôznych cieľových skupín.
• Zriadiť novú sociálnu službu, službu
krízovej intervencie – komunitné
centrum.
• Zabezpečiť stravovanie pre seniorov –
jedáleň pre seniorov.
• Zabezpečiť prevádzku denného centra
pre rôzne cieľové skupiny.
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ÚVOD

SVIT

ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné ciele dokumentu
• Zabezpečiť účasť na vzdelávacích
programoch, seminároch,
workshopoch, kurzoch.
V hlavnom strategickom dokumente
PHSR na súčasné obdobie má mesto Svit
v rámci opatrenia „Zlepšenie sociálnej
infraštruktúry“ definované nasledujúce
aktivity:

Program

• Výstavba nového centra zdravotnej

hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho

starostlivosti - poliklinika.
2016 - 2023

Lokálna

• Problematika domov vo vlastníctve
mesta / havarijný stav komínov a ELI v

rozvoja mesta

dvojdomoch s nižším štandardom

Svit

bývania.
• Projektová dokumentácia "Klinika
sociálnych služieb" (Zariadenie
opatrovateľskej služby ZOS +
vývarovňa/výdaj jedál, Denné
centrum, Denný stacionár).
V prípade budovania alebo
vymedzovania nových plôch pre rozvoj

Územný plán
mesta Svit

Od r. 2016

Lokálna

infraštruktúry sociálnych služieb je
potrebné dodržiavať regulatívy
stanovené v záväznej časti územného
plánu mesta.
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SVIT

ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné východiská dokumentu

Národný
program

Základným cieľom dokumentu je

rozvoja

prostredníctvom definovaných úloh a

životných
podmienok

2014 - 2020

Národná

opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v
oblasti ochrany práv osôb so zdravotným

osôb so

postihnutím uznaných Dohovorom a

zdravotným

pokroku pri ich používaní.

postihnutím
Dokument zameraný na podporu ľudských
práv starších osôb cestou ich aktivizácie
prostredníctvom verejných podporných
politík (politiky v oblasti zamestnanosti a
Národný
program
aktívneho

zamestnateľnosti starších, politiky v oblasti
2014 – 2020

Národná

starnutia

podpory ich celoživotného vzdelávania,
občianskych a sociálnych aktivít mimo
formálneho trhu práce, podpory ich
nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a
sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred
zlým zaobchádzaním vo všetkých
spoločenských sférach a vzťahoch.

Národný

Obsahuje nasledujúce ciele:

akčný plán pre

• Posilniť právny a inštitucionálny rámec za

elimináciu a
prevenciu

2014 - 2019

Národná

účelom uznania práv žien a ich ochrane
proti všetkým formám násilia proti ženám

násilia na

a zabezpečiť, aby štátne orgány, vrátane

ženách

súdnych orgánov konajúcich v mene
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2018 - 2022

ÚVOD

SVIT

ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné východiská dokumentu
štátu, konali v súlade s týmto záväzkom
žien.
• Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a dostupnú
pomoc všetkým ženám, ktoré sú
vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a
to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré
z ich situácie vyplývajú.
• Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu pomoc
pomocou štandardizovaných postupov
pre pomáhajúce profesie a orgány činné
v trestnom konaní.
• Zabezpečiť rodovo citlivé vzdelávanie
všetkých pomáhajúcich profesií a
zainteresovaných subjektov v oblasti
prevencie a eliminácie násilia na ženách.
• Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek
situácii, ktorá prispieva k vzniku a
tolerancii násilia.
• Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o
výskyte a rôznych aspektoch násilia na
ženách.
• Prijať všetky potrebné legislatívne a iné
opatrenia na náležité predchádzanie,
vyšetrovanie, trestanie a poskytnutie
odškodnenia za skutky násilia voči ženám
na pracovisku.
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SVIT

ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné východiská dokumentu
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Vytvoriť Národný koordinačný rámec pre
riešenie násilia páchaného na deťoch.
• Zabezpečiť systematické monitorovanie a

Národná
stratégia na
ochranu detí

hodnotenie systémov ochrany detí pred
Od r. 2014

Národná

pre násilím

násilím.
• Predchádzať inštitucionálnemu a
systémovému porušovaniu práv dieťaťa.
• Zabezpečiť profesionalitu a kvalitu
výkonu politík.
• Zvyšovať informovanosť o problematike
násilia páchaného na deťoch.
Nadrezortný dokument, ktorý aj s prispením
sociálnych partnerov, samospráv a odbornej
verejnosti prináša riešenia pre podporu

Národná
stratégia
zamestnanosti

rastu zamestnanosti. Hlavným cieľom
Do roku
2020

Národná

stratégie je, okrem dosiahnutia 72 %-nej
zamestnanosti, aj zlepšenie životných
podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by
mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu
finančných zdrojov určených na podporu
zamestnanosti.

Stratégia SR
pre integráciu
Rómov

Snaha o integráciu Rómov predovšetkým v 4
Do roku
2020
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ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

Hlavné východiská dokumentu
• zdravotná starostlivosť
• bývanie
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť obsahuje informácie o sociálnej stránke mesta
Svit. Samostatná pozornosť je venovaná demografickej analýze,
ktorá obsahuje podrobné výstupy a informácie o štruktúre
obyvateľstva. Ďalšie časti sú venované analýze poskytovateľov
sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva. Súčasťou
analytickej časti je aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
obyvateľov a poskytovateľov sociálnych služieb. Zhodnotenie
analytickej časti bolo premietnuté do SWOT analýzy, ktorá
sumarizuje silné a slabé stránke, ako aj príležitosti a ohrozenia,
ktoré môžu mať dopad na sociálnu sféru v meste.
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2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Mesto Svit leží v severozápadnej časti Spiša. Nachádza sa 3,5 km západne od okresného mesta
Poprad a spadá do Prešovského kraja. Z geografického pohľadu sa nachádza medzi Vysokými
Tatrami a Kozími chrbtami, v západnej časti Popradskej kotliny na rieke Poprad. Mesto patrí medzi
najmladšie mestá SR. Výmera katastrálneho územia mesta predstavuje 4,506 km² v priemernej
nadmorskej výške 763 m.n.m.. Mesto má výhodnú geografickú polohu v podhorí Vysokých a
Nízkych Tatier, v blízkosti mesta Poprad a v susedstve historických miest horného Spiša.
Katastrálne územie mesta Svit obklopujú katastrálne územia obcí:
• Spišská Teplica z južnej strany,
• Poprad z východnej strany,
• Batizovce zo severnej strany,
• Lučivná zo západnej strany.

2.2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Sociodemografická analýza je zameraná na sumarizáciu údajov o vývoji, štruktúre a začlenení
obyvateľstva podľa viacerých ukazovateľov.

2.2.1 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.2.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Vývoj počtu obyvateľov v meste Svit bol sledovaný od roku 2008, kedy bol ich počet presne
7495 (hodnoty sú uvádzané vždy k 31. 12. daného roku). Za celé sledované obdobie bol
zaznamenaný kolísavý postupný rast obyvateľstva, rozdiel od roku 2008 po rok 2017 bol
zaznamenaný nárast o 275 obyv., (3,5 %).
V grafe je možné vidieť aj pomer medzi mužskou a ženskou populáciou, rozdiel medzi
kategóriami cca 340 obyvateľov, za celá sledované obdobie prevažovala ženská populácia. Z tohto
pohľadu ide o celkový priaznivý demografický vývoj.
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VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
Rok

Počet obyvateľov

2008

7495

2009

7511

2010

7571

2011

7605

2012

7620

2013

7679

2014

7739

2015

7771

2016

7748

2017

7770

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017

2.2.1.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to
v pomere 52,1 % ku 47,9 %.
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ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2017
Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

3719

Ženy

4051

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017

2.2.1.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
V rámci demografickej analýzy je dôležité sledovať 3 základné ukazovatele: prirodzený
prírastok/úbytok, migračné saldo a celkový prírastok/úbytok obyvateľov. Tieto údaje boli v meste
Svit sledované za posledných 10 rokov: 2008 - 2017.
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva za jeden kalendárny rok predstavuje rozdiel
živonarodených a zomrelých. Z nižšie uvedeného grafu č. 3 vyplýva, že vývoj mal kolísavý
charakter. V priebehu sledovaných rokov bol zaznamenaný prírastok v roku 2010, 2015, 2016 a
v poslednom sledovanom roku kedy bol zaznamenaný nárast o jedného obyvatela.
Migračné saldo ako ďalší dôležitý ukazovateľ predstavuje počet prisťahovaných/vysťahovaných
obyvateľov za jeden kalendárny rok. Migračné saldo malo za celé sledované obdobie kolísavý
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charakter, poväčšine kladné hodnoty okrem poklesu v rokoch 2016 a v poslednom sledovanom
roku bol zaznamenaný nárast o 21 obyvateľov.

Celkový prírastok je vypočítaný ako súčet prirodzeného prírastku a migračného salda za daný
kalendárny rok. Celkový prírastok v sledovanom období bol kolísavý charakter. Najväčší úbytok
obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2016 pokles o 23 obyvateľov. V poslednom sledovanom
roku 2017 bol zaznamenaný nárast o 22 obyvateľov (nárast o 24 mužov; a pokles 2 ženy). Tieto
hodnoty sú spôsobené hlavne migráciou obyvateľstva a odlivom mladých obyvateľov z miest do
menších okolitých obcí, tento trend je aktuálne na celom území Slovenska.
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PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2008

-7

28

21

2009

-15

31

16

2010

6

54

60

2011

-29

36

7

2012

-9

24

15

2013

-25

84

59

2014

-27

87

60

2015

7

25

32

2016

1

-24

-23

2017

1

21

22

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017

2.2.1.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
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Veková štruktúra obyvateľov bola taktiež sledovaná za posledných 10 rokov (2008 - 2017). Delí
sa do 3 základných kategórií:
• Predproduktívna: 0 - 14 rokov (vrátane)
• Produktívna: 15 - 64 rokov
• Poproduktívna: 65 a viac rokov
V predproduktívnej zložke, teda detí do 14 rokov (vrátane) bol zaznamenaný vzrastajúci vývoj
počas celého sledovaného obdobia (graf č. 5). Maximum v počte detí do 14 rokov bolo v
poslednom sledovanom roku 2017, za celé sledované obdobie bol zaznamenaný nárast o 153 detí.
Vzhľadom na to, že táto zložka populácie je budúcim ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, je to
veľmi pozitívna informácia.

Druhá kategória je najpočetnejšia a tvorí ju ekonomicky aktívne obyvateľstvo (graf č. 6). V tejto
kategórii obyvateľov bol zaznamenaný kolísavý vývoj. Od začiatku sledovaného obdobia počet
obyvateľov v produktívnom veku klesol o 133 obyvateľov.
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Do tretej kategórie (obyvatelia v poproduktívnom veku) spadajú seniori. V tejto kategórii je
možné sledovať postupný nárast (graf č. 7), čo odzrkadľuje negatívny vekový vývoj v podobe
starnutia populácie. Nejde len o prípad tohto mesta, ale tento trend je možné pozorovať na
väčšine územia Slovenska a aj celej Európy.

V nižšie uvedenej tabuľke a grafe č. 8 je možné vidieť porovnanie počtu obyvateľov v
jednotlivých kategóriách.
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V strome života (graf č. 9) je vidieť dôležité demografické ukazovatele pre plánovanie rozvoja
sociálnych služieb v území. Trend vývoja týchto skupín poukazuje na to, že je potrebné riešiť
sociálne zabezpečenie pre seniorov (65 rokov a viac). Príčinou je primárne predlžovanie strednej
dĺžky života, ktorá je zaznamenaná nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Celé sa to aj odráža
v rodovej nerovnosti pri úmrtí, kde celkovo narastá populácia žien v poproduktívnom veku.

Tabuľka - Podrobná veková štruktúra
Muži

Ženy

4 roky alebo menej

211

175

Od 5 do 9 rokov

203

212
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Od 10 do 14 rokov

177

178

Od 15 do 19 rokov

176

193

Od 20 do 24 rokov

195

201

Od 25 do 29 rokov

283

258

Od 30 do 34 rokov

268

290

Od 35 do 39 rokov

294

259

Od 40 do 44 rokov

344

322

Od 45 do 49 rokov

278

250

Od 50 do 54 rokov

250

255

Od 55 do 59 rokov

212

251

Od 60 do 64 rokov

230

277

Od 65 do 69 rokov

244

289

Od 70 do 74 rokov

137

197

Od 75 do 79 rokov

80

165

Od 80 do 84 rokov

77

141

Od 85 do 89 rokov

44

94

Od 90 do 94 rokov

12

41

Od 95 do 99 rokov

3

3

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2017
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Produktívna zložka

Poproduktívna
zložka

Muži

1156

5086

1528

Ženy

591

2530

598

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017
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Údaje potrebné pre komunitné plánovanie sociálnych služieb pre mesto Svit (údaje k
31.12.)
Počet obyvateľov v hmotnej núdzi

2014

2015

2016

2017

Žiadateľ

106

64

57

40

Partner

16

11

7

3

Nezaopatrené dieťa

36

24

19

12

Zaopatrené dieťa do 25 rokov

1

4

1

1

Dieťa nad 25 rokov

1

0

1

0

Spolu

160

103

85

56

Počet obyvateľov poberajúcich príspevky na kompenzáciu

2014

2015

2016

2017

93

91

93

88

119

123

120

116

129

135

134

138

PP na osobnú asistenciu

18

20

22

24

PP na kúpu zdvíhacieho zariadenia

0

0

1

0

PP na kúpu osobného motorového vozidla

0

0

0

1

PP na prepravu

21

22

23

26

Spolu

380

391

393

393

ŤZP
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diéta
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov - hygiena
alebo opotrebovanie
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov - prevádzka
OMV

Počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov

2014

2015

2016

2017

UoZ

341

302

250

165

Počet držiteľov preukazu ŤZP

2014

2015

2016

2017

Preukaz FO s ŤZP

192

211

233

250
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Preukaz FO s ŤZP-S

187

210

228

246

Spolu

379

421

461

496

Počet poberateľov a opatrovaných osôb - príspevok na

2014

2015

2016

2017

Počet poberateľov

61

60

60

63

Počet opatrovaných

61

62

62

65

opatrovanie

2.2.1.5 PROGNÓZA DEMOGRAFIE
Pre vytvorenie prognózy vývoja obyvateľov bol použitý nástroj DemProj systému Spectrum
Policy, ktorý je určený na tvorbu populačných projekcií. Vstupnými dátami boli údaje o počte
obyvateľov podľa pohlavia a vekových skupín. Nástroj využíva dáta z United National Population
Division. Vo funkci "Easyproj“ sa určí krajina/región, ktorého sa dáta týkajú. Boli zadané hodnoty
(nízka, stredná alebo vysoká) pre ukazovatele TFR (Total Fertility Rate ‒ celková miera plodnosti) a
LE (Life Expectancy ‒ dĺžka života). Stredné hodnoty pre Slovenskú republiku sú:
• TFR ‒ 1,4 (rok 2018) a 1,5 (rok 2025),
• LE ‒ muži 73,3/ženy 80,4 (rok 2018) a muži 74,7/ženy 81,3 (rok 2025).
Prognóza počtu obyvateľov v meste Svit (graf č.10) bol prognózovaný od roku 2018, kedy bol
ich počet presne 8 825 (hodnoty sú uvádzané vždy k 31. 12. daného roku). Ich počet podľa
prognózy bude postupne každoročne stúpať, rozdiel od roku 2018 po rok 2025 (16 453 obyvateľov)
bude zaznamenaný nárast o 7 628 obyvateľov. Z tohto pohľadu pôjde o veľmi priaznivý
demografický vývoj do budúcnosti.
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V nižšie uvedenej tabuľke a grafe č. 11 je možné vidieť porovnanie počtu obyvateľov v
jednotlivých kategóriách.

Prognóza stromu života (graf č. 12) je vidieť dôležité demografické ukazovatele pre plánovanie
rozvoja sociálnych služieb v území. Trend vývoja týchto skupín poukazuje na to, že je potrebné
riešiť sociálne zabezpečenie pre seniorov. Príčinou je primárne prognózované starnutie
obyvateľstva ale aj predlžovanie strednej dĺžky života. Celé sa to aj odráža v poproduktívnej zložke
obyvateľstva, kde celkovo narastá populácia žien v poproduktívnom veku.
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2.3 ANALÝZA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Poskytovatelia sociálnych služieb sa delia do 2 základných skupín:
1. Verejný poskytovateľ sociálnych služieb - mesto Svit
2. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb - OZ Familiaris, Spišská katolícka charita

2.3.1 SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ MESTOM
(VEREJNÝ POSKYTOVATEĽ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB)

SVIT

Mesto Svit poskytuje svojim obyvateľom využiť možnosť opatrovateľskej služby. Opatrovateľská
služba je poskytovaná terénnou formou v domácnosti žiadateľa výlučne v pracovných dňoch od
7:00 do 15:00 hod. Počet klientov k septembru 2018 bol 28. Nárok na opatrovateľskú službu má
každý žiadateľ s trvalým pobytom na území mesta Svit, ktorý podal žiadosť a spĺňa zákonom
stanovené kritériá:
• je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy
č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
• je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov.
Mesto prevádzkuje zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na ulici Kapitána Nálepku 42. ZOS
poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
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inej fyzickej osoby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno
poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia je 16 miest, čo nevyhovuje súčasným
potrebám klientov. K septembru 2018 bolo evidovaných 16 prijímateľov sociálnej služby.
poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ošetrovateľská starostlivosť,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Okrem toho umožňuje na úschovu cenných vecí.
Zariadenie opatrovateľskej služby - stacionár pre dospelých s denným pobytom sa nachádza
na Štúrovej ul. č. 46. V septembri 2018 ho využívalo 6 klientov. V zariadení sa poskytuje sociálna
služba fyzickej osobe v zmysle § 36, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy
č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa v čase od 7:00 hod do
15:00 hod. V zariadení sa poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• ošetrovateľská starostlivosť,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• stravovanie,
• záujmová činnosť.
Dom opatrovateľskej služby (ďalej len DOS) na Štúrovej ulici 296/46 je domom osobitného
určenia, ktorý svojim stavebným usporiadaním a umiestnením je určený na to, aby byty v ňom
obýval vymedzený okruh osôb – starí občania a občania so zdravotným postihnutím. V dome je 29
bytov určených občanom, ktorí sú poberateľmi starobného, predčasného starobného, vdovského,
vdoveckého a invalidného dôchodku. K septembru 2018 bolo v zariadení evidovaných 24
prijímateľov

sociálnej

služby.

Sociálna
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prostredníctvom Mesta Svit. Po rekonštrukcii dvojizbového bytu, ktorý sa nachádza v DOS bolo
vytvorené aj zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom. DOS nie je zariadením
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V DOS sa poskytuje
opatrovateľská služba počas pracovných dní v čase od 7:00 hod do 15:00 hod.
V meste funguje útulok, ktorý je organizačnou jednotkou Centra sociálnych služieb (ďalej CSS)
Domov pod Tatrami v Batizovciach a jeho zriadovateľom je Prešovský samosprávny kraj. V
súčasnosti je Útulok vo Svite zariadením sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, keď nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže
doterajšie bývanie užívať. V septembri 2018 ho využívali 2 obyvatelia mesta Svit. Útulok poskytuje
túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo
jednotlivcov s dieťaťom. Nachádza sa v jednoposchodovej budove s kapacitou 35 osôb. Zariadenie
ponúka pre svojich klientov odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú definované v zákone o
sociálnych službách. O spokojnosť klientv v zariadení sa stará celkovo 6 zamestnancov, z toho 3
sociálne pracovníčky a 3 domovníci – údržbári. Služba je zabezpečená 24 hodín denne.
Odľahčovacia služba ako ďalšia zo zabezpečovaných sociálnych služieb mestom Svit je
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s
trvalým pobytom v meste Svit. Poskytuje sa alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže
opatrovanie vykonávať. Je poskytovaná na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou:
• terénnej sociálnej služby,
• ambulantnej sociálnej služby,
• pobytovej sociálnej služby.
Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely poskytovania
odľahčovacej služby je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, na
základe ktorého je fyzická osoba odkázaná na opatrovanie.
Terénna sociálna práca zahŕňa činnosti a aktivity, ktoré sú realizované s cieľom zlepšiť životnú
situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na
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marginalizované rómske komunity prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka. V meste
Svit sa od roku 2015 vykonáva terénna sociálna práca s pomocou finančných zdrojov z Európskej
únie. V tomto roku bol realizovaný projekt pod názvom „Terénna sociálna práca v obci“, ktorý trval
8 mesiacov a po jeho realizácii sa mesto zapojilo do Národného projektu terénnej sociálnej práce
prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR, a tým pokračovalo v práci s cieľovými
skupinami projektu. Zámerom týchto projektov bola realizácia programu podpory rozvoja
ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít
prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Realizáciu projektu organizačne zabezpečovalo
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností MsÚ vo Svite.
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately mestom pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti sa realizuje v zmysle § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s VZN mesta Svit č. 7/
2018 o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podmienkach
poskytnutia jednorazovej dávky. Mesto spolupracuje s ÚPSVaR a inými orgánmi sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektami a ďalšími právnickými osobami a
fyzickými osobami pri hľadaní možnosti návratu detí do rodinného prostredia, resp. možnosti
zverenia detí do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby alebo pestúnskej starostlivosti. Za tým
účelom sú vykonávané šetrenia o rodinných, bytových a sociálnych pomeroch dotknutých rodín.
Mesto poskytuje príspevok na dopravu do a z Centra pre deti a rodiny. Účelom poskytovania
príspevku na dopravu je úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou,
ktorá sa osobne stará o dieťa. Cieľovou skupinou sú rodiny, ktorým bolo dieťa odňaté zo
starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova. Príspevok na dopravu do a z
detského domova je fakultatívnym príspevkom, ktorý mesto môže poskytnúť zo svojho rozpočtu.
Bližšie poskytnutie príspevku upravuje VZN mesta č. 7/2018. Vynaložením finančných
prostriedkov môže mesto Svit výrazne prispieť k úprave a obnove rodinných pomerov a
vzájomných vzťahov v rodine a podieľať sa tak na sanácii rodiny aj takouto formou. Fakultatívnou
povinnosťou mesta je poskytnúť mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa, ktorému
vznikol nárok na poskytnutie príspevku.
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V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení
neskorších zmien a doplnkov patrí podľa §75 ods. 1 písm. c), odsek 2 patrí do pôsobnosti mesta
podieľanie sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom. V zmysle tohto
ustanovenia spolupracuje mesto Svit s Centrom pre deti a rodiny, Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny pri tvorbe plánov sociálnej práce s dieťaťom, a tým sa podieľa na určení formy starostlivosti
a ďalšom rozvoji dieťaťa.
Mesto Svit poskytuje pre občanov s trvalým pobytom v meste Svit v zmysle zákona č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len JDvHN) občanovi v hmotnej
núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. Je možné
ju poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej, spravidla jedenkrát v kalendárnom
roku. Je poskytovaná do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však vo výške
trojnásobku životného minima určeného osobitným predpisom. Zákon taxatívne vymedzuje, čo sa
považuje za mimoriadne výdavky na účely poskytovania JDvHN. Sú to výdavky na:
• nevyhnutné ošatenie,
• základné vybavenie domácnosti (posteľ a stoličky podľa počtu členov rodiny, stôl, chladnička,
sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, pračka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský
riad a rádioprijímač),
• zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
• na mimoriadne liečebné náklady.
Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú s občanom spoločne
posudzované, nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového príjmu
nepresahuje trojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom. Túto dávku v
odôvodnených prípadoch možno poskytnúť aj prostredníctvom sociálnej pracovníčky mesta. Je
možné ju poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou
situáciou alebo so vznikom sociálnej udalosti.
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Obyvatelia využívajú aj Zariadenia pre seniorov v okolí či väčšej vzdialenosti od Svitu. Ich presný
počet nie je známy, ale mesto vydá ročne okolo 20 posudkov o odkáznosti na sociálnu službu v
zariadení.

2.3.2 NEVEREJNÍ POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V
MESTE SVIT
Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je Občianskej združenie Familiaris. Cieľom
združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania a
kultúrno-spoločenskej činnosti pre rodiny so zameraním na jej spirituálny potenciál. Združenie
bude uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom socializovať rodinu a
usilovať sa o jej sanáciu do tradičného prostredia. Okrem toho poskytuje pomoc a podporu najmä
v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a zachovania základnej funkcie rodiny.
Združenie poskytuje aj terénnu opatrovateľskú službu "OPATERA", v septembri 2018 ju využívali 3
obyvatelia mesta Svit. Okrem poskytovania opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách zabezpečuje:
• domáce práce (bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy, ...),
• prípravu a podávanie jedál,
• pomoc pri telesnej hygiene,
• pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní,
• sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára,
• základné sociálne poradenstvo,
• poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Opatrovateľskú službu zabezpečuje v rámci mesta aj Spišská katolícka charita. Spolu so
združením Familiaris evidovali 8 (september 2018) prijímateľov sociálnej služby.
Združenie Familiaris prevádzkuje aj Komunitné centrum Bonum, ktoré je určené pre osoby
zotrvávajúce v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby. Ide obyvateľov mesta Svit a priľahlých obcí (Lučivná, Batizovce), ktorými
sú osoby ohrozené sociálnym vylúčením, osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a znevýhodnení
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uchádzači o zamestnanie. Zariadenie využíva v priemere 20 klientov denne. V rámci zariadenia sa
poskytuje:
•

sociálne poradenstvo,

•

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

•

pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo
školského zariadenia,

•

vykonávanie preventívnej aktivity,

•

zabezpečuje záujmová činnosť,

•

vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Familiaris, o.z. poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo. Ročne poskytne konzultácie
vo výške 1485 hodín. Je to odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej

situácii. Vykonáva

špecializovaného sociálneho

sa

na

úrovni

základného sociálneho

poradenstva. Sociálne

poradenstvo

poradenstva

možno

a

vykonávať

ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel
a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.
V meste vyvíja svoje aktivity aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá úzko
spolupracuje s ďalšími organizáciami v meste. Mesto prevádzkuje 2 denné centrá: Klub seniorov
vo Svite a Klub seniorov Bôrik v časti Svit - Podskalka. Denné centrum je nový názov pre klub
dôchodcov používaný od 01. 01. 2009. Je účelovým organizačným útvarom, ktorého poslaním je
uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby starších občanov (spravidla v dôchodkovom veku)
a zdravotne tažko postihnutých občanov. Denné centrum má charakter sociálno-spoločenského
a kultúrneho zariadenia. V rámci klubov dôchodcov sa vykonávajú rôzne aktivity pre seniorov,
ako napr. fašiangové zábavy, návštevy nemocných, osamelých či nevládnych členov klubov, oslavy
MDŽ, Dňa matiek, stavanie májov, Dni mesta, posedenie pri jedličke, privítanie Mikuláša, rôzne
turnaje, zájazdy. Tieto kluby si organizujú rôzne besedy či prednášky na rôzne témy. Dôležitá je
aj účasť týchto klubov pri riešení problémov v meste týkajúcich sa napr. MHD či iných oblastí
samosprávy v snahe byť nápomocní pri organizovaní podujatí v meste či pri brigádnickej činnosti
za účelom skrášľovania verejných priestranstiev.
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V meste funguje aj Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých mesta
Svit. Funguje pod záštitou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZTP). SZTP je
celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana,
ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. Združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým
telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne
postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej
príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine,
majetku, rodu, alebo iného postavenia.
V meste Svit dlhodobo aktívne a zmysluplne pracuje Územný spolok Slovenského Červeného
kríža (SČK). Svojou činnosťou systematicky sleduje napĺňanie cieľov a zámerov koncepcie SČK do
roku 2018. Zameranie činnosti vychádza zo základných úloh a poslania SČK a v trvalej pozornosti
ostáva naďalej starostlivosť o zdravie ľudí. Plán práce upresňuje jednotlivé priority a stanovuje
nové úlohy. Dôležitým predpokladom pre získanie silnej a zdravej základne darcov je kvalitná
náborová činnosť. Úspešné boli kampane Vianočná kvapka krvi a Kvapka pre mesto. V meste
Svit sú 3 darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi diamantovej Jánskeho plakety. Organizuje zdravotnovýchovnú hru „Evička nám ochorela“, ktorej cieľom je pripraviť deti v predškolskom veku na
náhle, neočakávané zhoršenie zdravotného stavu, ale hlavne predchádzanie takýmto situáciám.
Preverenie vedomostí je v praktickej hre, ktorú organizuje pre MŠ z regiónu. Členky pomáhajú
pri organizácii športových hier detí, mládeže a dospelých a aktívne sa zapájajú do akcie „ Deň
narcisov“.
V meste Svit má svoje zastúpenie aj Základná organizácia Únie žien Slovenska. Únia žien je
nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združujúca ženy od 16 rokov. Jej
snahou je zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a podporovať ich rozvoj. V roku 2015 oslávila
70. výročie svojho založenia. Je nástupníckou organizáciou Slovenského zväz žien. V súčasnosti
má takmer 12 000 členiek registrovaných vo ôsmich krajských organizáciách – Bratislava, Trnava,
Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Členstvo v občianskom združení je
dobrovoľné.
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V meste prevádzkuje svoju činnosť viacero živnostníkov, ktorí zabezpečujú rozvoz stravy do
domácností starších obyvateľov mesta.

2.4 PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY OBYVATEĽOV

Mesto Svit počas tvorby Komunitného plánu mesta Svit na roky 2018 - 2022 realizovalo
dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi obce. Do dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný
online aj papierovou formou sa zapojilo spolu 275 respondentov. Dotazník bol publikovaný na
webovej stránke obce, zdieľaný medzi obyvateľov obce priamo, publikovaný v novinách a taktiež
bol v tlačnej podobe odnesený osobám, ktoré nemajú prístup na internet, aby sa mohli vyjadriť ku
tvorbe KPSS a vložiť tak svoje požiadavky a potreby do dotazníka.
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Mesto Svit ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb sa zaujímalo aj o vybrané okruhy
otázok, na ktoré chcelo mesto poznať požiadavky a potreby obyvateľov mesta. Jednou z týchto
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

OBCE-EPRO.SK

44

ANALYTICKÁ ČASŤ

2018 - 2022

SVIT

otázok bola forma zabezpečenia bývania v meste Svit. Najviac obyvateľov (60 % opýtaných)
uviedlo, že býva vo vlastnom dome/byte. 19 % zapojených obyvateľov uviedlo, že býva v
nájomnom dome/byte, 9 % uviedlo, že býva v podnájme a 12 % respondentov uviedlo, že býva s
rodičmi prípadne inými rodinnýi príslušníkmi.

Mesto Svit pri príprave komunitného plánu chcelo poznať aktuálnu situáciu v oblasti
stravovania resp. využívania služieb jedálne. Najviac obyvateľov (72 %) uviedlo, že sa stravuje
doma. 15 % má zabezpečený dovoz stravy zo stravovacej prevádzky, 8 % sa stravuje v reštaurácií
a 5 % využíva iné možnosti stravovania.
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Mesto v rámci dokumentu a na základe poznania potrieb a požiadaviek obyvateľov plánuje
zabezpečiť možnosti stravovania sa v prostredí jedálne. Na to, aby túto aktivitu realizovalo chcelo
poznať názory obyvateľov, či je o túto službu záujem zo strany verejnosti. V prípade otázky
ohľadom záujmu o služby jedálne, až 65 % obyvateľov odpovedalo, že by malo o zavedenie tohto
druhu služby záujem. 15 % zapojených obyvateľov uviedlo, že záujem o danú službu nemajú. 20 %
obyvateľov sa vyjadrilo na otázku odpoveďou "neviem".
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Mesto má záujem o získanie prehľadu potrieb obyvateľov. Jednou z potrieb je potreba
dostupnosti bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, ktorí si nevedia zabezpečiť bývanie v
obvyklých cenách či už vlastné alebo v podnájme. RIešením je zabezpečenie služby poskytovania
bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, o čo prejavilo záujem až 87 % zapojených
obyvateľov.

V otázke, ktorým sociálnym problémom obyvateľov mesta Svit by bolo potrebné venovať
pozornosť, najviac obyvateľov uviedlo (54 % opýtaných), že by mesto malo riešiť problémy s
bývaním. Druhým najčastejšie uvádzaným problémom je problém s uplatňovaním obyvateľov na
trhu práce a tretím je problém s uplatnením osoby so zdravotným postihnutím.
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2.5 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.

2.5.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

»

Poskytovanie opatrovateľskej služby
(terénnej aj v zariadení)

»

Terénna sociálna práca
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Slabé stránky

»

Absencia detských jaslí

»

Absencia zariadenia pre seniorov
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»

Rôznorodosť poskytovateľov sociálnych
služieb (OZ Familiaris, Spiššká katolícka

SVIT

»

hendikepovaných

charita)

»

Široká ponuka činností občianskych a
záujmových združení

Absencia denného centra pre mladých

»

Nedostatok bytov s nižším štandardom

»

Nevyriešená možnosť stravovania pre

»

Komunitné centrum

»

Denné centrá pre seniorov

»

Absencia jedálne

»

Záujem mesta o rozširovanie

»

Nárast obyvateľov v poproduktívnom veku

diabetikov

poskytovaných sociálnych služieb

»

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení

(seniorov)

»

opatrovateľskej služby

»

Materské centrum

Nedostatočné vzdelávacie aktivity pre
všetkých zamestnancov sociálnych služieb

»

Bezbariérové prístupy

Príležitosti

Ohrozenia

»

»

Vzájomná spolupráca organizácií na území
mesta

»

Podpora komunitných aktivít obyvateľov

služieb

»

mesta

Nové zariadenie opatrovateľskej služby

Zvyšujúci sa počet obyvateľov odkázaných
na sociálne služby

»
»

Vysoké náklady na prevádzku sociálnych

Nevyhovujúca budova zariadenia
opatrovateľskej služby pre poskytovanie
sociálnych služieb

»

Možnosť získania externých zdrojov
(eurofondy, dotácie) na rozvoj sociálnych
služieb

»

Nové zariadenie pre seniorov

»

Sociálne podnikanie
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Rozvoj sociálnych služieb

2.5.2 SWOT analýza - vysvetlenie
SWOT analýza patrí k najčastejšie využívaným analytickým metódam a dá sa vhodne využiť aj
pri analyzovaní sociálnej problematiky mesta Svit. Je to sumárizácia kľúčových faktorov z pohľadu
na sociálnu sféru mesta. Skratka SWOT pochádza z anglických slov
• S – strenghts – silné stránky,
• W – weaknesses – slabé stránky,
• O – opportunities – príležitosti,
• T – threats – hrozby.
Silné a slabé stránke hodnotia súčasný vnútorný stav mesta, príležitosti a ohrozenia vyplývajú
skôr z vonkajšieho prostredia a poukazujú na budúce trendy, resp. možný vývoj v budúcnosti.
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje rozvojovú stratégiu sociálnej oblasti,
ktorá je jednou z hlavných častí komunitného plánu. Na
samotnom vrchu rozvojovej stratégie sa nachádza vízia uvádza želaný stav, ktorý sa bude mesto Svit snažiť dlhodobo
dosahovať. Na víziu nadväzujú jednotlivé ciele, priority,
opatrenia a aktivity.
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3.1 VÍZIA

„Poskytovaním kvalitných služieb v rámci
možností mesta Svit vytvárať primerané
podmienky pre život mladým rodinám s deťmi,
seniorom, sociálne neprispôsobivým skupinám
obyvateľov mesta a zdravotne ťažko
postihnutým“
3.2 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA
Projektový zámer



Monitorovanie



Mapa aktivít



CIEĽ 1: ZVYŠOVANIE KVALITY A KAPACITY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PRE PRIJÍMATEĽOV
Priorita 1.1: Sociálne služby prioritne určené seniorom a hendikepovaným
Opatrenie 1.1.1: Terénna opatrovateľská služba
Aktivita 1.1.1.1: Podpora domácej opatrovateľskej služby



Aktivita 1.1.1.2: Spolupráca subjektov poskytujúcich opatrovateľskú službu



Aktivita 1.1.1.3: Modernizácia Domu opatrovateľskej služby vrátane úpravy okolia na vhodné
relaxačné zóny



Opatrenie 1.1.2: Opatrovateľská služba v zariadení
Aktivita 1.1.2.1: Zabezpečiť nové prevádzkové priestory pre poskytovanie sociálnej služby v
Zariadení opatrovateľskej služby
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Aktivita 1.1.2.2: Sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby ambulantnou formou




Aktivita 1.1.2.3: Sociálna služba v Zariadení opatrovateľskej služby pobytovou formou
Aktivita 1.1.2.4: Denný stacionár pre zdravotne ťažko postihnutých





Opatrenie 1.1.3: Zariadenie pre seniorov
Aktivita 1.1.3.1: Výstavba zariadenia pre seniorov



Opatrenie 1.1.4: Podporné sociálne služby
Aktivita 1.1.4.1: Podporná sociálna služba - jedáleň
Aktivita 1.1.4.2: Denné centrá





Priorita 1.2: Sociálne služby prioritne určené pre obyvateľov v nepriaznivej
sociálnej situácii a marginalizované komunity
Opatrenie 1.2.1: Komunitné programy a projekty
Aktivita 1.2.1.1: Podpora terénnej sociálnej práce



Aktivita 1.2.1.2: Realizácia komunitných programov aktivizácie a podpory rôznych cieľových
skupín



Aktivita 1.2.1.3: Podpora služieb krízovej intervencie - komunitné centrum



Opatrenie 1.2.2: Podporná sociálna služba
Aktivita 1.2.2.1: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa



Opatrenie 1.2.3: Ostatné sociálne projekty a programy
Aktivita 1.2.3.1: Vytváranie nových možností sociálneho bývania
Aktivita 1.2.3.2: Sociálne podnikanie





Priorita 1.3: Sociálne služby pre matky s deťmi
Opatrenie 1.3.1: Starostlivosť o deti
Aktivita 1.3.1.1: Zriadenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa



CIEĽ 2: ZLEPŠOVANIE POVEDOMIA A OSVETY O VÝZNAME
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Priorita 2.1: Informovanosť
Opatrenie 2.1.1: Informovanosť o sociálnych službách
Aktivita 2.1.1.1: Zvýšenie informovanosti o sociálnych službách
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Opatrenie 2.1.2: Vzdelávacie aktivity
Aktivita 2.1.2.1: Zabezpečiť účasť na vzdelávacích programoch, seminároch, workshopoch,
kurzoch



3.3 OPIS AKTIVÍT/PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1
Názov projektu

Podpora domácej opatrovateľskej služby

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Zabezpečovanie opatrovateľskej služby vlastnými
kapacitami a financovanie z rozpočtu mesta
Poskytovanie opatrovateľskej služby fyzickým osobám

Cieľ projektu

s trvalým pobytom v meste podľa výberu poskytovateľa
sociálnej služby

Výstupy

Používatelia

Indikátory monitoringu
Predpokladané finančné náklady
Zdroje financovania
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14. FEBRUÁRA 2019

Zotrvanie fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu v
prirodzenom domácom prostredí
Fyzická osoby s trvalým pobytom v meste odkázaná na
sociálnu službu v zmysle zákon o sociálnych službách
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet
uzatvorených zmlúv na opatrovateľskú službu
200.000,- € / prevádzkové náklady
Implementačná agentúra MPSVaR, rozpočet mesta, iné
zdroje
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Bez verejného obstarávania - na základe výberu
Zmluvné podmienky

poskytovateľa sociálnej služby v súlade so zákonom o
sociálnych službách
Vysoký dopyt po sociálnej službe, nedostatok

Riziká

kvalifikovaného personálu na trhu práce, zvyšujúce sa
náklady na sociálnu službu z rozpočtu mesta, neúspech
pri podávaní projektov

Poznámky

Účasť na výzve o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2
Názov projektu

Spolupráca subjektov poskytujúcich opatrovateľskú
službu

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Partneri garanta

Spišská katolícka charita, Familiaris o.z.

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Zabezpečovanie opatrovateľskej služby neverejnými

Stav projektu pred realizáciou

poskytovateľmi, financovanie prostredníctvom
Implementačnej agentúry MPSVaR SR a z rozpočtu
mesta Svit
Zabezpečiť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území

Cieľ projektu

mesta sociálnu službu, ktorá jej umožní zotrvať v
prirodzenom domácom prostredí

Výstupy
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zabezpečenie sociálnej služby neverejným
poskytovateľom
Fyzická osoba s trvalým pobytom v meste, ktorá je
Používatelia

odkázaná na poskytovanie opatrovateľskej služby v
zmysle zákona o sociálnych službách

Indikátory monitoringu

Počet žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby

Predpokladané finančné náklady

6 €/ 1 hod opatrovateľskej služby

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, Implementačná agentúra MPSVaR, iné
zdroje
Bez verejného obstarávania - na základe výberu

Zmluvné podmienky

poskytovateľa sociálnej služby v súlade s platnou
legislatívou
Vysoký dopyt po sociálnej službe, Zvyšujúce sa náklady

Riziká

na sociálnu službu z rozpočtu mesta, neúspech pri
podávaní projektov

Poznámky

Účasť na výzve o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3
Názov projektu

Modernizácia Domu opatrovateľskej služby vrátane
úpravy okolia na vhodné relaxačné zóny

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

neurčené

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Dom opatrovateľskej služby (ďalej len "DOS") ako Dom
osobitného určenia určený pre vymedzený okruh osôb.

OBCE-EPRO.SK
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2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

DOS nie je zariadením sociálnych služieb. Nájomcom je
poskytovaná opatrovateľská služba podľa zákona o
sociálnych službách. Súčasťou objektu DOS je aj Denné
centrum, Zariadenie opatrovateľskej služby - stacionár
pre dospelých s denným pobytom
Cieľ projektu

Cieľom aktivity je zmodernizovať interiér aj exteriér
Domu opatrovateľskej služby
Zníženie energetickej náročnosti budovy, zhodnotenie

Výstupy

stavu budovy DOS, revitalizácia exteriéru - vytvorenie
relaxačných zón
Fyzické osoby, ktoré majú platnú nájomnú zmluvu v

Používatelia

DOS a sú odkázané na poskytovanie sociálnej služby a
ostatné fyzické osoby, ktoré využívajú ostatné služby v
objekte DOS

Indikátory monitoringu

Zníženie nákladov na prevádzku budovy DOS,
využiteľnosť exteriéru DOS

Predpokladané finančné náklady

nevyčíslené

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, granty, iné zdroje

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou a VZN mesta

Riziká

Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu
projektu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 4
Zabezpečiť nové prevádzkové priestory pre
Názov projektu

poskytovanie sociálnej služby v Zariadení
opatrovateľskej služby

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

neurčené

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

OBCE-EPRO.SK
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2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Zámerom mesta je vybudovať nový objekt zariadenia
opatrovateľskej služby v meste Svit. V súčasnosti je
vypracovaná architektonická štúdia. Mesto má

Stav projektu pred realizáciou

vypracované stanovisko k výstavbe zariadenia, kde sú
popísané základné podmienky na prevádzku a
odhadované prevádzkové náklady zariadenia s
kapacitou 20 miest
Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby,

Cieľ projektu

vytvorenie vhodných prevádzkových podmienok pre
poskytovanie sociálnej služby v súlade legislatívou
Zníženie nákladov na prevádzku budovy, splnenie

Výstupy

požiadaviek na vnútorné prostredie budov a
minimálnych požiadaviek na byty nižšieho štandardu a
ubytovacieho zariadenia, zvýšenie kapacity zariadenia

Používatelia

Fyzická osoba odkázaná na poskytovanie sociálnej
služby v zariadení opatrovateľskej služby

Indikátory monitoringu

Kapacita zariadenia, vyťaženosť zariadenia

Predpokladané finančné náklady

Nevyčíslené

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, Štátny fond rozvoja bývania, iné
zdroje

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou

Riziká

Nedostatok finančných zdrojov na realizáciu projektu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 5
Názov projektu

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby
ambulantnou formou

OBCE-EPRO.SK
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2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Sociálna služba v Zariadení opatrovateľskej služby stacionár pre dospelých s denným pobytom sa

Stav projektu pred realizáciou

poskytuje od roku 2009. Zapísaná v registri
poskytovateľov sociálnych služieb. Kapacita zariadenia
6 fyzických osôb
Zabezpečiť naďalej dostupnosť sociálnej služby pre

Cieľ projektu

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v
zariadení ambulantnou formou

Výstupy
Používatelia

Indikátory monitoringu

Udržateľnosť sociálnej služby,
Fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu v zariadení
opatrovateľskej služby.
Počet žiadostí do zariadenia opatrovateľskej služby
ambulantnou formou, vyťaženosť zariadenia

Predpokladané finančné náklady

41.000,- € / prevádzkové náklady

Zdroje financovania

MPSVaR, rozpočet mesta, iné zdroje
V súlade s platnou legislatívou, všeobecným záväzným

Zmluvné podmienky

nariadením mesta, zmluvou o poskytovaní sociálnej
služby

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 6
Názov projektu
Garant

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Sociálna služba v Zariadení opatrovateľskej služby
pobytovou formou
Mesto Svit

OBCE-EPRO.SK
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STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Mesto Svit je poskytovateľom sociálnej služby v

Stav projektu pred realizáciou

zariadení opatrovateľskej služby. Sociálna služba je
zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb.
Kapacita zariadenia je 16 miest.
Udržateľnosť sociálnej služby. Zabezpečiť aj naďalej
dostupnosť sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú

Cieľ projektu

odkázané na sociálnu službu v zariadení s celodennou
starostlivosťou. Táto služba je vhodná, keď
poskytovanie ambulantnej a terénnej opatrovateľskej
služby nie je účelné.

Výstupy

Poskytnutie sociálnej služby v zmysle platných
právnych predpisov
Fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu v zariadení

Používatelia

opatrovateľskej služby v zmysle zákona o sociálnych
službách.

Indikátory monitoringu

Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v
zariadení opatrovateľskej služby, vyťaženosť zariadenia

Predpokladané finančné náklady

209.347,- € / prevádzkové náklady

Zdroje financovania

Mesto Svit, MPSVaR SR, ďalšie zdroje
Zmluvné podmienky v súlade so Všeobecným

Zmluvné podmienky

záväzným nariadením mesta, platnou legislatívou a
zmluvou o poskytnutí sociálnej služby.

Riziká

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Nízka kapacita zariadenia, nevyhovujúce dispozičné
riešenie zariadenia

OBCE-EPRO.SK
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STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 7
Názov projektu

Denný stacionár pre zdravotne ťažko postihnutých

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Mesto je poskytovateľom ambulantnej sociálnej služby,

Stav projektu pred realizáciou

ktorú využívajú fyzické osoby vyššej vekovej kategórie,
prevažne fyzické osoby v dôchodkovom veku.
Pomoc rodinám so zdravotne ťažko postihnutým

Cieľ projektu

členom pri integrácii do spoločnosti. Denný stacionár
predpokladá kapacitu 6 miest.
Vytváranie sociálnych kontaktov, aktívne využívanie

Výstupy

voľného času, zabezpečenie záujmových činností pre
určenú cieľovú skupinu.
Cieľová skupina vo veku 18 - 45 rokov v zmysle zákona

Používatelia

o sociálnych službách a v súlade s registráciou sociálnej
služby.

Indikátory monitoringu

Počet vytvorených kapacít, vyťaženosť zariadenia

Predpokladané finančné náklady

40.000,- € / prevádzkové náklady

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, MPSVaR SR, iné zdroje

Zmluvné podmienky

Riziká

V súlade s platnou registráciou, všeobecným záväzným
nariadením mesta, platnou legislatívou
Nedostatok finančných prostriedkov, chýbajúce
priestorové podmienky na sociálnu službu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 8

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

OBCE-EPRO.SK
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2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

Názov projektu

Výstavba zariadenia pre seniorov

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

neurčená

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Zámerom mesta je vybudovať nový objekt zariadenia
pre seniorov. V súčasnosti je vypracovaná

Stav projektu pred realizáciou

architektonická štúdia. Mesto má vypracované
stanovisko k výstavbe zariadenia, kde sú popísané
základné podmienky na prevádzku a odhadované
náklady na prevádzku zariadenia s kapacitou 40 miest.
Vytvorenie nového druhu sociálnej služby v meste,
ktorá dlhodobo absentuje. Mesto reaguje na dlhodobú
požiadavku obyvateľov mesta na výstavu zariadenia

Cieľ projektu

pre seniorov, aby nemuseli odchádzať za touto službou
do iných miest. Poskytovanie sociálnej služby vo
verejnom záujme pre fyzické osoby odkázané na
sociálnu službu na neurčitý čas.
Zvýšenie počtu miest vytvorením nového pobytového

Výstupy

zariadenia, možnosť sieťovania sociálnych služieb v
meste.

Používatelia

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na poskytovanie
sociálnej služby v súlade s platnou legislatívou.

Indikátory monitoringu

Kapacita zariadenia, vyťaženosť zariadenia

Predpokladané finančné náklady

746.993,82 € / prevádzkové náklady

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Štátny fond rozvoja bývania, mesto Svit, MPSVaR, iné
zdroje
V súlade s platnou legislatívou.
OBCE-EPRO.SK
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2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

Riziká

SVIT

Nedostatok finančných zdrojov na realizáciu projektu
zariadenia pre seniorov, vysoké náklady na prevádzku

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 9
Názov projektu

Podporná sociálna služba - jedáleň

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

neurčená

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Zámerom mesta je vybudovať vhodný objekt pre
poskytovanie stravovania. V súčasnosti je vypracovaná
architektonická štúdia, podľa ktorej je jedáleň súčasťou

Stav projektu pred realizáciou

nového zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia
pre seniorov. Mesto má vypracované stanovisko k
výstavbe zariadenia, kde sú popísané odhadované
prevádzkové náklady na službu.
Zabezpečiť podpornú službu poskytovaním stravovania
pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných

Cieľ projektu

životných potrieb, pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým
zdravotným stavom, alebo osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek.

Výstupy

Používatelia
Indikátory monitoringu

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Poskytovanie stravovacích služieb pre vymedzené
cieľové skupiny.
Fyzická osoba určená zákonom č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách.
Počet fyzických osôb využívajúcich sociálnu službu

OBCE-EPRO.SK
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2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

Predpokladané finančné náklady

150.000 € / prevádzkové náklady

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, iné zdroje

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou.

Riziká

Nedostatok finančných zdrojov na výstavbu objektu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 10
Názov projektu

Denné centrá

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Mesto Svit zabezpečuje záujmovú činnosť pre aktívnych

Stav projektu pred realizáciou

seniorov prostredníctvom dvoch denných centier,
ktorých je zriaďovateľom.
Naďalej zabezpečovať a podporovať záujmové aktivity

Cieľ projektu

pre seniorov, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
a nepriaznivým zdravotným stavom a iné osoby, ktoré
vymedzuje zákon o sociálnych službách.

Výstupy

Záujmové a voľnočasové aktivity pre určené cieľové
skupiny
Fyzické osoby vymedzené zákonom o sociálnych
službách, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

Používatelia

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osoby s
nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom
alebo starý rodič s vnukom alebo s vnučkou.

Indikátory monitoringu

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Počet aktivít realizovaných v denných centrách, počet
užívateľov sociálnej služby

OBCE-EPRO.SK
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2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

Predpokladané finančné náklady

5.000,- €

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, iné zdroje

Zmluvné podmienky

V súlade so zákonom o sociálnych službách

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 11
Názov projektu

Podpora terénnej sociálnej práce

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Partneri garanta

Implementačná agentúra MPSVaR

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

Terénna sociálna práca v meste Svit sa realizuje od
roku 2015.
Udržateľnosť pracovnej pozície, podpora terénnej
sociálnej práce v meste
Podpora, pomoc, poradenstvo pri riešení problémov v

Výstupy

prirodzenom prostredí fyzických osôb v podmienkach
sociálneho vylúčenia

Používatelia

Indikátory monitoringu

Fyzické osoby nachádzajúce sa v nepriaznivej sociálnej
situácii.
Počet intervencií u fyzických osôb v nepriaznivej
sociálnej situácii, spokojnosť s poskytovanými službami

Predpokladané finančné náklady

13.000,- €

Zdroje financovania

Implementačná agentúra MPSVaR, ESF, rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou

Riziká

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Nespolupráca, nezáujem, nedostatok vôľových
vlastností smerujúcich k zmene sociálneho postavenia

OBCE-EPRO.SK
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STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

u fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii,
sociálna izolácia.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 12
Názov projektu

Realizácia komunitných programov aktivizácie a
podpory rôznych cieľových skupín

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Partneri garanta

Občianske združenia a iné právnické a fyzické osoby

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

V meste priebežne prebiehajú komunitné aktivity
jednorazového charakteru.
Podpora komunitných aktivít, projektov a
verejnoprospešných služieb.
Komunitné aktivity zamerané na vzdelávanie, záujmové

Výstupy

aktivity, svojpomoc, presadzovanie sociálnej zmeny v
komunite, preventívne aktivity, budovanie sociálnych
sietí, podpora dobrovoľníctva a pod.

Používatelia

Fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Svit, ktoré sa
chcú podieľať a zúčastňovať komunitných aktivít.

Indikátory monitoringu

Počet zrealizovaných projektov

Predpokladané finančné náklady

3.000,- €

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, iné zdroje

Zmluvné podmienky

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

V súlade so Všeobecným záväzným nariadením mesta
Svit o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit

OBCE-EPRO.SK
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STRATEGICKÁ ČASŤ

Riziká

SVIT

Chýbajúca spätná väzba kvality poskytovaných
komunitných aktivít

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 13
Názov projektu

Podpora služieb krízovej intervencie - komunitné
centrum

Garant

Občianske združenie Familiaris

Kontaktná osoba garanta

PhDr. František Drozd, PhD.

Partneri garanta

Mesto Svit, Implementačná agentúra MPSVaR

Realizátor

Familiaris, o.z.

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Komunitné centrum bolo zriadené občianskym
združením Familiaris v roku 2016. Je financované
prostredníctvom projektu Implementačnej agentúry

Stav projektu pred realizáciou

MPSVaR. Po ukončení financovania prostredníctvom
MPSVaR môže poskytovateľ služby požiadať o
schválenie finančného príspevku na prevádzku mesto
Svit, alebo Prešovský samosprávny kraj v zmysle
zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách
Sociálne poradenstvo, voľnočasové aktivity a príprava

Cieľ projektu

na školské vyučovanie a iné aktivity zamerané na
systematickú prácu s komunitou
Pravidelné aktivity komunitného centra
prostredníctvom vzdelávania, poradenstva,

Výstupy

zabezpečovania záujmových a iných aktivít, ktoré
smerujú k vytvoreniu podmienok integrácie do
spoločnosti

Používatelia

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
14. FEBRUÁRA 2019

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii

OBCE-EPRO.SK
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STRATEGICKÁ ČASŤ

SVIT

Indikátory monitoringu

Počet osôb využívajúcich služby komunitného centra

Predpokladané finančné náklady

40.000,- € / prevádzkové náklady

Zdroje financovania

Implementačná agentúra MPSVaR, Mesto Svit, VÚC, iné
zdroje
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho

Zmluvné podmienky

sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Riziká

Ukončenie financovania komunitného centra zo strany
Implementačnej agentúry MPSVaR SR.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 14
Názov projektu

Stredisko osobnej hygieny a práčovňa

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Absencia sociálnej služby v meste
Vytvoriť podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej

Cieľ projektu

osobnej hygieny a podmienok na pranie a údržbu
šatstva pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej
situácii

Výstupy

Poskytnutie sociálnej služby určeným cieľovým
skupinám

Používatelia

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii

Indikátory monitoringu

Počet fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii.

Predpokladané finančné náklady

Zatiaľ nevyčíslené

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, iné zdroje.
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Zmluvné podmienky
Riziká

SVIT

V súlade s platnou legislatívou
Chýbajúce vhodné priestory na uvedenú sociálnu
službu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 15
Názov projektu

Vytváranie nových možností sociálneho bývania

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

neurčená

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Absencia bytov pre sociálne slabšie skupiny

Stav projektu pred realizáciou

obyvateľstva. Aktivita si vyžaduje analýzu a
rozpracovanie problematiky sociálneho bývania na
koncepčnej úrovni

Cieľ projektu

Výstupy
Používatelia
Indikátory monitoringu

Dostupnosť bývania pre sociálne skupiny s nízkym
príjmom a tým predchádzanie sociálnemu vylúčeniu
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb
Znevýhodnené fyzické osoby
Počet bytov určených pre sociálne znevýhodnenú
skupinu obyvateľstva

Predpokladané finančné náklady

Zatiaľ nevyčíslené

Zdroje financovania

neuvedené

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou

Riziká
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 16
Názov projektu

Sociálne podnikanie

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

neurčená

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
Aktivita si vyžaduje analýzu a rozpracovanie

Stav projektu pred realizáciou

problematiky sociálneho podnikania na koncepčnej
úrovni
Cieľom je ekonomická činnosť, reinvestovanie zisku v
záujme miestnej komunity. Činnosť sociálneho podniku
vychádza z občianskej iniciatívy, reaguje na potreby
komunity. Charakteristikou sociálneho podniku je
napĺňanie sociálneho cieľa, slúženie komunite alebo

Cieľ projektu

špecifickej skupine občanov na rozdiel od
podnikateľského subjektu súkromného sektora, ktorý
sa snaží o uspokojovanie potrieb jednotlivcov. Sociálny
podnik sa vytvára s cieľom zamestnávať ľudí s
postihnutím alebo osoby inak znevýhodnené na trhu
práce,

Výstupy

Používatelia

Indikátory monitoringu
Predpokladané finančné náklady

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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Zdroje financovania

rozpočet mesta, MPSVaR SR, iné zdroje

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou.

Riziká

Nedostatok, resp. žiadne skúsenosti v oblasti
sociálneho podnikania

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 17
Názov projektu

Zriadenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

neurčená

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Absencia sociálnej služby v meste. Aktivitu je potrebné
rozpracovať na koncepčnej úrovni
Podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného

Cieľ projektu

života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch
rokov veku

Výstupy
Používatelia

Zriadenie malokapacitného zariadenia
Deti do 3 rokov veku v súlade so zákonom o sociálnych
službách

Indikátory monitoringu

Počet detí využívajúcich sociálnu službu.

Predpokladané finančné náklady

Nevyčíslené

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, príjmy za sociálnu službu, iné zdroje

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou

Riziká
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 18
Názov projektu

Zvýšenie informovanosti o sociálnych službách

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nízka informovanosť o sociálnych službách

Cieľ projektu

Zvýšenie informovanosti o sociálnych službách

Výstupy

Poskytovanie a sprostredkovanie informácií

Používatelia

Obyvatelia mesta

Indikátory monitoringu

Počet výstupov v miestnej tlači, samostatná web
stránka

Predpokladané finančné náklady

Bežné výdavky v rámci rozpočtu mesta

Zdroje financovania

neuvedené

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 19
Názov projektu

Zabezpečiť účasť na vzdelávacích programoch,
seminároch, workshopoch, kurzoch

Garant

Mesto Svit

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Petronela Bocková

Partneri garanta

Inštitúcie zamerané na vzdelávacie aktivity

Realizátor

Mesto Svit

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2022
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Nízka miera účasti na vzdelávacích aktivitách.
Stav projektu pred realizáciou

Každoročne vypracovať plán vzdelávania
zamestnancov

Cieľ projektu

Výstupy
Používatelia
Indikátory monitoringu

Zvýšiť povedomie a zabezpečiť čo najväčší rozsah
poznatkov a vedomostí z oblasti sociálnych služieb
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, napĺňanie
štandardov kvality v sociálnych službách
Zamestnanci so zameraním na sociálnu oblasť
Počet vzdelávacích aktivít pre zamestnancov sociálnych
služieb

Predpokladané finančné náklady

Zatiaľ nevyčíslené

Zdroje financovania

Rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

V súlade s platnou legislatívou
Nedostatok finančných prostriedkov, vysoké náklady

Riziká

na vzdelávacie aktivity, nezáujem o vzdelávanie, účasť
na vzdelávacích aktivitách môže čiastočne spôsobiť
obmedzenia v poskytovaní sociálnych služieb
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REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť obsahuje informácie o úlohe mestského
zastupiteľstvo a príslušnej komisii v sociálnej oblasti. Okrem
toho sú tu uvedené informácie o význame a približnom
časovom pláne monitorovania a hodnotenia Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Svit.
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4.1 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Za

napĺňanie,

kontrolu

a

aktualizácie

komunitného

plánu

je

zodpovedné mestské zastupiteľstvo v spolupráci s Komisiou zdravotnou, sociálnou, bytovou a
verejného poriadku mesta Svit. Úlohy a pôsobnosť tejto komisie sú nasledovné:
• tvorba a návrh koncepcie a metodiky sociálnej politiky mesta,
• oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy,
• posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc,
• kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov,
• starostlivosť o telesne, zdravotne a mentálne postihnutých,
• prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej problematike,
• kontrola dodržiavania právnych predpisov v správe bytov,
• príprava a posudzovanie projektov riešenia sociálneho bývania,
• príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov,
• problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,
• kontrola dodržovania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta,
• prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a
• navrhovanie opatrení na nápravu,
• problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému
• poriadku v meste,
• problematika ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok,
drog a gamblerstva.
Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie aktivít, ktoré boli
zadefinované v strategickej časti dokumentu. Vďaka tomu je možné sledovať, či sa dodržiava
stanovený plán a odhaľuje príp. chyby a riziká, ktoré môžu nastať pri jeho realizácii. Ak sa odhalia
počas tohto procesu, nemusia v konečnom dôsledku predstavovať žiadny problém.
Prvé hodnotenie komunitného plánu začína po jeho dokončení a zverejnení na stránke mesta
www.svit.sk a/alebo mestskom úrade, kedy má verejnosť možnosť jeho pripomienkovania a
zapojenia sa do verejnej diskusie.
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Následne je vhodné vyhodnocovať aktuálny stav poskytovaných sociálnych služieb minimálne
raz ročne. Prvýkrát po schválení dokumentu sa odporúča v januári 2019. V rámci monitorovania
a hodnotenia súčasného stavu je potrebné sledovať najmä aktuálnu využívanosť sociálnej služby
stravovania, či je postačujúca a aby mohli byť podľa potreby upravené kapacity, príp. rozšírená sieť
aktuálne poskytovaných sociálnych služieb.
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5.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Spracovanie, odovzdanie a schválenie komunitného plánu je len ukončením jednej etapy
komunitného plánovania. Po spracovaní a schválení by komunitný plán určite nemal zostať len
papierovým dokumentom, ktorý bude "zapadať prachom" na mestskom úrade. Po jeho schválení
je nevyhnutné sledovať a vyhodnocovať časový plán realizácie a implementovať do tohto
dokumentu zmeny, ktoré nastanú v priebehu realizácie jednotlivých aktivít. Úspešná realizácia
navrhovaného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit bude závisieť na organizačnom a
riadiacom zabezpečení komunitného plánovania.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit na obdobie rokov 2018 - 2022 je otvorený "živý"
materiál, ktorý reaguje na zmeny a potreby obyvateľov celej komunity mesta Svit a na meniace
sa legislatívne, materiálno-finančné a personálne prostredie. Konkrétne ciele a opatrenia budú
rozpísané do realizačných – akčných plánov rozvoja sociálnych služieb v priamom napojení na
rozpočet príslušného roka, resp. na granty a iné finančné a nefinančné zdroje.
Mesto Svit má dokument spracovaný vo webovom portáli E-PRO, ktorý je unikátnym systémom
na strategické dokumenty, medzi ktoré KPSS určite patrí. Vedenie mesta tým dáva jasne najavo, že
jej na komunitnom pláne záleží a pristupuje k jeho ďalšiemu využitiu zodpovedne. Vďaka portálu
E-PRO bude mať k dokumentu prístup aj v inej ako klasickej pdf podobe. Po prihlásení do portálu
budú môcť vybrané osoby sledovať a priamo aktualizovať tie údaje, ktoré si to budú vyžadovať a EPRO im pri tom ušetrí množstvo času, ktoré by inak strávili nutnými manuálnymi procesmi (napr.
tvorbou monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré E-PRO umožňuje vytvoriť jediným klikom)
Poďakovanie patrí všetkým za ochotu, profesionalitu a najmä spoluprácu pri tvorbe
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit. Veríme, že aktívna účasť zo strany obyvateľov a
poskytovateľov sociálnych služieb mesta Svit pretrvá aj pri realizácii navrhovaných opatrení, ale aj
pri nevyhnutnom budúcom aktualizovaní tohto Komunitného plánu.
KPSS mesta Svit bude zverejnený aj medzi publikovanými dokumentmi na stránke www.obceepro.sk
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