
Z Á  P  I S  N  I  C A 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Obišovce konaného dňa 

23.06.2021 v Obišovciach 
 
 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice – príloha č.1 
      
        
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania   
    Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Obišovce otvorila o .18.05. hod. a viedla starostka obce 
p. Mária Baboľová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané 
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov. Obecné 
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 5 , takže je uznášania schopné. 
 
Zvlášť privítala prítomného p. Jaroslava Petra, miestneho pána farára a ešte nie prítomného v čase 
otvorenia zasadnutia p. Mariana Baču, ktorí mali vyhradený bod rokovania č. 3. 
 
 
Za zapisovateľku starostka určila p. Ľudmilu Zarikovú 
 
 Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky – príloha č.2  
 
 
1. Otvorenie 
    a) Schválenie programu rokovania 
    b) Určenie overovateľov zápisnice 
    c) Určenie zapisovateľa 
 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
   a) Uznesenia – trvalé úlohy 
    b) Uznesenia – úlohy v plnení 
   c) Uznesenia – splnené úlohy 
 
3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
a) predstavenie projektu Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory sociálnej 
rehabilitácie v Obišovciach“ 
 
4. Rozpočet obce Obišovce  
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020  
b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2020  
c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2020  
d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2020  
 
5. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2021 
 
 
6. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
a) žiadosť o spevnenie podložia a asfalt pri nehnuteľnosti súpisné číslo 32 
   (doplnenie k prijatému Uzneseniu č. 149/2021) 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 



 
8. Záver 
 
Za overovateľov zápisnice starostka dala návrh: 
p. Tomáš Beniš a p. Štefan Ščepita 
 
Za schválenie navrhovaného programu a overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať:  
Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Uznesenie č.  151 /2021 
OZ schvaľuje návrh programu rokovania  
 
a overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Obišovce schvaľuje: 
p. Tomáš Beniš a p. Štefana Ščepitu 
 
Za zapisovateľku bola určená pani Ľudmila Zariková 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2021 oboznámila poslancov: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce 
 
A: Berie na vedomie 
  
-------- 
 

                 O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 Uznesenie č. 152  /2021 
                   Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce berie na vedomie stav plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva obce konaného dňa  28.04.2021 
  
 Stále úlohy: 0 uznesení 
  
 Úlohy v plnení:  4 uznesenie 
 
 Splnené úlohy:  8 uznesení 
  
 Po tomto bode prišiel do miestnosti sály kultúrneho domu pán Marián Bača, ktorého starostka 

a obecné zastupiteľstvo privítalo a pokračoval bod 3 podľa programu. 
 

3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  



a) predstavenie projektu Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory sociálnej 
rehabilitácie v Obišovciach“ 
- odkaz na nahrávku predstavenie projektu:  
https://www.obisovce.sk/files/2021-07-08-142840-Bod_rokovania_3__predstavenie_projektu.mp3 
 
Po uvedení tohto bodu starostka odovzdala prítomným zástupcom ECAV slovo. Projekt „Centrum podpory 
sociálnej rehabilitácie v Obišovciach“ predstavil pán Marián Bača, viď. Príloha č. 3 tejto zápisnice. 
 
Po predstavení projektu mal slovo miestny pán farár Mgr. Petro. Spomenul, že už bolo viacero zámerov 
a verí, že tento projekt by už mohol byť aj zrealizovaný. Uviedol, že je rád, že sú to práve Obišovce, kde by 
malo vzniknúť spomenuté centrum a zároveň aj obyvatelia obce by mali z toho prínos. 
 
Nasledovala krátka diskusia, kde pán Bača odpovedal na konkrétne otázky poslancov.  
 
Pán Bača uviedol, že obec by bola partnerom bez akýchkoľvek záväzkov. 
 

 
                   O návrhu uznesenia dala starostka obce hlasovať 
  

Uznesenie č. 153  /2021 
A) 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pripravovanom projekte Inštitútu 
Aktívneho bývania a  Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory 
sociálnej rehabilitácie v Obišovciach“ 
B) 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhovaným projektom pre ďalšiu spoluprácu Obce Obišovce, 
Inštitútu Aktívneho bývania a Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania pre projekt 
„Centrum podpory sociálnej rehabilitácie v Obišovciach ako partner 

 
                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
Po tomto bode rokovania starostka obce sa poďakovala za predstavenie projektu. A obecné 
zastupiteľstvo, starostka obce  a prítomní sa rozlúčili s p. Mgr. Petrom a p. Bačom, čas 18.31 
hod. a rokovanie OZ pokračovalo ďalším plánovaným bodom č. 4. 

 
4. Rozpočet obce Obišovce  
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020  
 
Starostka uviedla, že uvedený materiál bol poslancom OZ predložený a zároveň odovzdala slovo hlavnej 
kontrolórke obce p. PhDr. Márií Balkovej. 
HK uviedla, že je spracovaný v súlade so zákonom a zároveň zdôraznila finančné hospodárenie obce, ktoré je 
vo veľmi dobrej finančnej situácií podľa rezervného fondu k 31.12.2020 + rezerva z hospodárenie roku 2020. 
Poslanci nemali ďalšie otázky, starostka obce  dala hlasovať o návrhu Uznesenia č. 154/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 
obce Obišovce za rok 2020 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

https://www.obisovce.sk/files/2021-07-08-142840-Bod_rokovania_3__predstavenie_projektu.mp3


Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2020  
 
Starostka uviedla, že Hospodárenie obce za rok 2020 bolo s prebytkom vo výške 58.037,13 €. 
Zároveň je v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvorba rezervného 
fondu, ktorú OZ navrhuje vo výške 10% a 90% zapojenie cez príjmové finančné operácie na výdavky podľa 
rozpočtového opatrenia č. 1 
 
c) Rozpočtové opatrenie č. 1 
Návrh na zmenu rozpočtu  
K dátumu 23.06.2021 
Doklad RO č. 1 
Popis: použitie prostriedkov RF obce 
  
Názov   Kód Ekonomická Funkčná    Schválený Upravený   Zvýšenie   Zníženie Upravený 
Položky  zdroja klasifikácia klasifikácia                       pred zmenou                               po zmene 
Z rezervného 
Fondu obce 46 454001    0,00           0,00        52 233,43     0,00   52 233,43 
Kontajnery 
DHM – odpady 46 633004              05.1.0                  0,00            0,00         3 510,00      0,00     3 510,00 
Rekonštrukcia a modernizácia oddychová zóna a park 
  46 717002              06.2.0                  0,00            0,00        10 000,00     0,00   10 000,00 
Rekonštrukcia a modernizácia oddychová zóna a park 
  46 717002              06.2.0                  0,00            0,00        20 000,00     0,00   20 000,00 
Kontajnery 
DHM – odpady 46 633004              05.1.0                  0,00            0,00         1 600,00      0,00     1 600,00 
Rekonštrukcia a modernizácia MK z RF 
                46 717002              04.5.1  0,00           0,00        10 000,00      0,00   10 000,00 
Údržba budov, maľovanie, opravy OcU – hav. Stav 
  46 635006              01.1.1   0,00           0,00          7 123,43      0,00     7 123,43 
       0,00           0,00      104 466,86      0,00 104 466,86 
 
O návrhu Uznesenia č. 155/2021 dala starostka hlasovať: 
B) 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2020 schvaľuje bez výhrad a 

prevod prebytku vo výške 10% t. j. 5.803,70 € do rezervného fondu a 90% zapojenie cez príjmové 
finančné operácie na výdavky podľa rozpočtového opatrenia č. 1 
C) 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   



Štefan Ščepita x   

 
 
c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2020  
 - uvedený materiál – príloha č. 5 k pozvánke 
 
OZ uvedenú Výročnú správu za rok 2020 berie na vedomie. 
Starostka obce dala hlasovať za návrh Uznesenia č. 156/2021 
 

                   Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš X   

Jozef Legath X   

Zuzana Síkorová X   

Mgr. Marianna Sviatková X   

Štefan Ščepita X   

 
 
d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2020  
Uvedený materiál bol poslancom OZ doručený, nakoľko nikto nemal otázky starostka dala hlasovať za návrh 
Uznesenia č. 157/2021 
 
OZ berie na vedomie Správu audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2020 
 

                 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
 
5. Hlavný kontrolór obce – činnosť 
   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2021 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2021 – na 
doplnenie nemali požiadavky poslanci OZ, preto starostka obce dala hlasovať za uvedený návrh 
Uznesenia č. 158/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Obišovce za II. polrok 2021. 
 

                 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita X   

 



 
6. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
a) žiadosť o spevnenie podložia a asfalt pri nehnuteľnosti súpisné číslo 32 
   (doplnenie k prijatému Uzneseniu č. 149/2021) 
 
Dňa 16.06.2021 po pracovnom stretnutí bola starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v zložení: 
Mgr. Marianna Sviatková, Zuzana Síkorová, Tomáš Beniš a Jozef Legath priamo pred nehnuteľnosťou 
žiadateľa, majiteľa súpisného čísla 32. Nakoľko sa na uvedenom mieste vyskytol problém so zasahujúcim 
vjazdom na pozemok susednej parcele, obecné zastupiteľstvo navrhuje uvedenú parcelu KNC č. 650 vytýčiť. 
Po zistení vlastníckych vzťahov bude možná realizácie – spevnenie podložia a realizácia asfaltového koberca 
na uvedenom úseku. 
 
Starostka na základe uvedeného dala hlasovať za návrh Uznesenia č. 159/2021 v tomto znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť majiteľa nehnuteľnosti súpisné číslo 32. 
 

                 Výsledky hlasovania: 

Prítomní Za Proti Zdržali sa 

Tomáš Beniš x   

Jozef Legath x   

Zuzana Síkorová x   

Mgr. Marianna Sviatková x   

Štefan Ščepita x   

 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 

Otázka: p. poslankyňa Síkorová:  Pri výmene kontajnerov o objeme 1100 litrov, nebola umiestnená 
pri novom cintoríne žĺtá nádoba na plasty, prečo? 

Odpoveď: Obec Obišovce nemá so spoločnosťou Natur – pack (Organizácia zodpovednosti 
výrobcov) pre triedený odpad zazmluvnené kontajnery o objeme 1100 litrov. 
V čase väčšej návštevnosti cintorína, počas sviatku Pamiatky zosnulých, obec pristaví ďalší 
kontajner o objeme 1100 litrov tak ako pominulé obdobie. 
 
Starostka v súvislosti so separovaným odpadom uviedla, že na stanovišti Sihoť, budú zberovou 
spoločnosťou zbierané aj plasty. 
 
Dopyt: p. poslanec Legath – pokosenie Sihoti. 
Kosba bude zrealizovaná po zmene počasia, nakoľko stále je teplo, a aby nevyschla posiata tráva. 

- Pripomienka p. poslankyne Síkorovej, odstránenie valu pri vstupe do Svinky od trávnej 
plochy. 
 

Starostka uviedla, že p. poslanec Legath bol 30.04.2021 operatívne odstrániť prívalovú dažďovú 
vodu (vyhĺbením priepustu) pred vstupom na mostík cez rieku Svinka k chatovej osade Hornád – 
Farské Lúky. 
 
Dopyt p. poslankyňa Síkorová: realizácia drevených stolov a lavičiek na Sihoti – diskusia o možnosti 
vyhotovenia uvedených súprav z drevnej guľatiny na sedenie. Toho času je na trhu nedostatok 
drevnej guľatiny. Starostka uviedla, že bude kontaktovať ľudí, ktorí by mali možnosť zaobstarať 
materiál na vyhotovenie 3 stolov a 6 lavičiek. 
 



Starostka informovala obecné zastupiteľstvo o možnosti predaja malého občerstvenia na Sihoti p. 
Chreňom, zároveň uviedla, že ho  požiadala, aby svoju predstavu opísal v písomnej forme a doručil 
na obecný úrad. 
Poslanci OZ predbežne s uvedenou aktivitou súhlasia za istých podmienok, hlavne čo sa týka 
poriadku a prevádzkovej doby. 
 
Informácia p. poslankyne Síkorovej o ponuke oplotenia v miestnom parku za účelom oddelenia 
hracích plôch od pamätníka padlým partizánom. Dve ponuky na uvedené oplotenie neboli 
porovnateľné, a preto druhá ponuka bude doplnená, aby bola rovnocenná s prvou. 
 
P. poslankyňa Síkorová ďalej uviedla, že hracie prvky, ktoré by boli vhodné na umiestnenie do 
spodnej časti parku sú: zemná trampolína, zakryté pieskovisko, domček so šmýkaľkou, kyvadlová 
hojadčka, lezecká pyramída. Uvedené prvky by mali byť kovové vzhľadom na životnosť a údržbu. 
Certifikované v zmysle bezpečnosti. 
P. poslankyňa Síkorová ďalej uviedla, že pre malé deti nemáme v obci nič zriadené pre voľnočasové 
aktivity. 
 
Starostka uviedla, že zo strany občanov sú pozitívne ohlasy na umiestnené cvičiace prvky vo 
vrchnej časti parku. 
 
Starostka ešte poprosila obecné zastupiteľstvo, aby sa v rámci havarijného stavu opravil nefunkčný 
odpad z toalety obecného úradu, drezu a výlevky školskej kuchyne. Navrhovala, aby počas 
prázdnin bolo uvedené opravené. 
 
Návrh p. poslankýň p. Sviatkovej a  Síkorovej usporiadať malú športovú aktivitu pre mládež 
s občerstvením. Vzhľadom na trvalú zlú situáciu s ochorením Covid-19 upustilo obecné 
zastupiteľstvo od uvedeného návrhu. 
 
Návrh p. poslanca Legatha s výrobou mapy obce, ktorá by presne označila body v obci: KD, kostoly, 
obecný úrad, ihrisko, park, obchod, ............ 
 
8. Záver 
 

Starostka sa v závere poďakovala za účasť a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva. 
 
 

 
 
Overovateľ: 
 
Tomáš Beniš  ................................................    
 
Štefan Ščepita  ...............................................      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 – Prezenčná listina 

 
 



 
Príloha č. 2 
 
 
Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.:  201 /2021      V Obišovciach, dňa 16.06.2021 
 

P O Z V Á N K A 

 
 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce 

 
ktoré sa uskutoční dňa 23.06.2021 o 18,00 hod v budove Kultúrneho domu v Obišovciach, 
v miestnosti sála kultúrneho domu 
 
s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom: 
 
Program:        Predkladá              Prizvaní 
 
1. Otvorenie 
    a) Schválenie programu rokovania 
    b) Určenie overovateľov zápisnice 
    c) Určenie zapisovateľa 
 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
   a) Uznesenia – trvalé úlohy 
    b) Uznesenia – úlohy v plnení 
   c) Uznesenia – splnené úlohy 
 
3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce  
a) predstavenie projektu Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania – „Centrum podpory sociálnej 
rehabilitácie v Obišovciach“ 
 
4. Rozpočet obce Obišovce  
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020  
b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2020  
c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2020  
d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2020  
 
5. Hlavný kontrolór obce – činnosť 

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2021 
 
 
6. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
a) žiadosť o spevnenie podložia a asfalt pri nehnuteľnosti súpisné číslo 32 
   (doplnenie k prijatému Uzneseniu č. 149/2021) 
 
7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
8. Záver 
         Mária Baboľová, v. r. 



                      starosta obce 
Príloha č. 3 
 

 
 
 
 
 

Informácia o pripravovanom projekte: 
Centrum podpory sociálnej rehabilitácie v Obišovciach 

 
 
 

Partneri Projektu: 
 

Evanjelický cirkevný zbor a.v. Obišovce 

Obišovce 186, 044 81 Kysak  

Inštitút aktívneho bývania 

Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava 

IČO: 53241461 

Obec Obišovce 

Obišovce 133, 044 81 Kysak 

IČO: 00324566  

 

 
Východiskový stav 

 
K 31. decembru 2019 mala Slovenská republika 905 175 seniorov - obyvateľov vo veku 65+ (zdroj 
- ŠÚ SR).  Do roku 2025 by sa mal ich počet zvýšiť na 1,27 milióna. Starnutie populácie je 
fenomén typický pre vyspelé krajiny a zasahuje celú spoločnosť. Stúpajúci trend starnutia je pritom 
jedným z najvýraznejších problémov súčasného demografického vývoja (zdroj - Národné priority 
rozvoja sociálnych služieb 2015-2020). Ak sa na seniorov pozrieme touto optikou, zistíme, že je to 
takmer jedna pätina obyvateľstva na Slovensku a z celkového počtu 905 175 seniorov sa poskytujú 
sociálne služby približne 50 000 seniorom (zdroj - Inštitút zamestnanosti, október 2019 – odhad na 
základe údajov z roku 2017). 
Už na základe uvedených čísel môžeme konštatovať, že kategória seniorov predstavuje početnú 
cieľovú skupinu, ktorá je síce na základe pravidelného príjmu starobného dôchodku 
charakterizovaná ako sociálne zabezpečená avšak z pohľadu ďalších sociálnych aspektov ju 
môžeme považovať za jednu z najohrozenejších cieľových skupín. Približne 50% seniorov 
považujeme za aktívne žijúcich, spoločensky integrovaných a sociálne zabezpečených. Ďalších 45% 
seniorov definujeme ako ohrozených sociálnym vylúčením (tzv. sociálnou exklúziou). Kvalita ich 
života je obmedzená a sú odkázaní na podporné služby, vďaka ktorým dokážu žiť relatívne 
plnohodnotný a dôstojný život. Zvyšných 5% seniorov je odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby 
a tak využívajú sociálne služby, kde z pohľadu kvality sociálnych služieb môžeme hovoriť 
o zabezpečení ich dôstojného života. 

Za posledných prinajmenšom 11 rokov sa rozvoj služieb a starostlivosti o seniorov zúžil na 
poskytovanie sociálnych služieb, ktoré sa stali akoby stredobodom chápania kvality života 
seniorov. Kompetentné ústredné orgány štátu za posledné roky nedokázali vytvoriť otvorenú 
a konštruktívnu diskusiu, ktorá by pomohla jasne definovať stratégiu štátu pre ľudí 
v poproduktívnom veku, cielene podporiť kvalitu života tejto cieľovej skupiny a následne 



garantovať dôstojnosť života seniorov. Za jeden z najpodstatnejších aspektov ovplyvňujúcich 
kvalitu života seniorov považujeme bývanie, ktoré je prispôsobené ich potrebám, napojené na 
dostatočnú sociálnu infraštruktúru s podpornými a sociálnymi službami. Sme si vedomí 
nadväznosti aj ďalších oblastí ovplyvňujúcich kvalitu života ľudí v poproduktívnom veku a preto ich 
prepájame s oblasťou bývania a zotrvania seniorov vo svojom prirodzenom prostredí. 
 
 

Hlavný cieľ projektu 

 

Vytvoriť priestorové a materiálno-technické podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb na 
komunitnej úrovni v Centre podpory sociálnej rehabilitácie v Obišovciach. 

 

V súvislosti s problémami, ktoré prináša starnutie populácie, narastá dopyt po pobytových 
sociálnych službách pre seniorov. Nedostatkovosť sa snažia kompetentné štátne a samosprávne 
orgány riešiť ich výstavbou. Tu však môže dôjsť k situácii, že pobytové sociálne služby budú 
masívne využívať aj ľudia, ktorí síce budú spĺňať podmienku odkázanosti na sociálnu službu, ale 
vzhľadom na ich situáciu bude možné vhodnou terénnou a ambulantnou sociálnou službou, úpravou 
obydlia alebo využitím nájomného bývania pre seniorov podporiť ich samostatnosť v domácom 
prostredí.  

 

Náš cieľ, vybudovať Centrum podpory sociálnej rehabilitácie, vnímame ako kľúčový nástroj 
podpory samostatnosti seniorov a ďalších sociálne a zdravotne odkázaných cieľových skupín.  
Takto seniorom poskytneme prirodzenejšiu a lacnejšiu sociálnu službu, ktorá zároveň podporí ich 
aktivitu a integráciu.  

 

Centrum je postavené na báze zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 40 klientov, ktorého 
primárnou úlohou je poskytnúť seniorom, ktorým sa zhoršil zdravotný stav z dôvodu veku alebo 
úrazu alebo ktorí nie sú schopní vrátiť sa po hospitalizácii do svojej domácnosti, krátkodobú 
pobytovú sociálnu službu. Počas tohto pobytu využijeme nástroje sociálnej rehabilitácie na to, aby 
sme spoločne s príbuznými pripravili samotného seniora a prostredie domácnosti na jeho návrat, 
a zároveň nastavili vhodnú kombináciu sociálnych a ďalších služieb k tomu, aby mohol 
plnohodnotne žiť s podporou rodiny vo svojej domácnosti. Ak by nebol možný návrat seniora do 
jeho domácnosti, vybudujeme v rámci centra komunitné seniorské nájomné bývanie s kapacitou cca 
20 bytových jednotiek, ktoré bude uspôsobené na nezávislý život seniorov a tak budú môcť naďalej 
zostať vo svojej domácnosti v tomto komunitnom obytnom komplexe. 

 

 

 

 

Centrum podpory sociálnej rehabilitácie zastrešuje a organizačne zabezpečuje ďalšie sociálne 
služby, ktoré využijú obyvatelia Centra, obce Obišovce a okolitých obcí. Všetky tieto služby 
podporujú samostatnosť a nezávislosť seniorov: 

- terénna opatrovateľská služba, 

- prepravná služba, 

- požičovňa zdravotníckych pomôcok 

- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  (tzv. náramok s tlačidlo privolania pomoci), 

- odľahčovacia služba, 

- denný stacionár s kapacitou 15 klientov, 



- jedáleň, 

- práčovňa. 

 

Centrum bude zároveň kapacitne a odborne pripravené reagovať na ďalšie potreby seniorov a zriadi 
sociálne a ďalšie služby. 

 

Hlavný prínos projektového zámeru je v zmene chápania služby zariadenia opatrovateľskej služby. 
Vo väčšine prípadov je vnímané ako prestupná stanica alebo miesto, kde sa čaká na uvoľnenie 
kapacity v zariadení pre seniorov. Plánované zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje podporu 
seniorom a ich rodinám pri príprave domácnosti na špecifické potreby seniora, prostredníctvom 
terénnej opatrovateľskej služby pomáha pri starostlivosti v ich prirodzenom prostredí a zároveň 
prostredníctvom odľahčovacej služby vytvára priestor na odpočinok rodiny pri intenzívnej 
starostlivosti o svojho rodinného príslušníka. Rovnako výstavbou komunitného seniorského 
bývania vytvoríme priestor na spoločný nezávislý život seniorov v komunite, ktorá bude 
podporovaná sociálnymi a ďalšími potrebnými službami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


