
 
O B E C   V Y S O K Á   N A D   K Y S U C O U 

 
Správa za odbor  sociálnych vecí 

 
Uznesením č. 5/2018-11.11, zo dňa 26.06.2018 schválilo Zastupiteľstvo obce Vysoká nad 
Kysucou komunitný plán sociálnych služieb Vysoká nad Kysucou (ďalej len „Komunitný plán“ 
alebo „KP“) na programovacie obdobie 2018 – 2022. Komunitný plán bol vypracovaný 
v súlade s § 83 zákona 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 platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).  
Hodnotiacim a monitorovacím dokumentom KP je Sprava o jeho realizácií, ktorú vypracovalo 
Oddelenie sociálnych vecí Obecného úradu Vysoká nad Kysucou.  
 
Hlavné ciele komunitného plánu : 

1. Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie  
základných životných potrieb; 

2. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi; 
3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku; 

4. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií; 
5. Podporné služby; 
6. Sociálne služby so zameraním na marginalizované skupiny. 
7. Služby zamestnanosti. 

 
Obec Vysoká nad Kysucou v priebehu roka 2021 sa snažila vykonávať a priebežne plniť 
stanovené ciele komunitného plánu nasledovne:  
 

- Obec Vysoká nad Kysucou v priebehu roku 2021 poskytla jednorazovú finančnú 
výpomoc v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
celkovo pre  4 občanov; 

- Finančná výpomoc bola účelovo použitá na nákup potravín, ošatenia, obutia, 
hygienických potrieb,  zabezpečenie obedov  

- výška finančných prostriedkov zo schváleného rozpočtu obce v roku 2021 na 
jednorazovú finančnú výpomoc bola celkovo v sume  705  EUR ; 

- Obec Vysoká nad Kysucou uhradila náklady spojené s pohrebom   pre 1 osamelú osobu  
- Obec Vysoká nad Kysucou spolupracovala s príslušným Úradom prace sociálnych vecí 

a rodiny so sídlom v Čadci/v Turzovke a poskytuje súčinnosť pri žiadostiach 
o zaopatrovací príspevok a iných kompenzáciách.  Zaopatrovací príspevok prináleží 
občanom so zdravotným postihnutím, alebo občanom s nepriaznivým zdravotným 
stavom, ktorých stupeň odkázanosti je V. alebo VI. Podľa zákona o sociálnych 
službách. 

- Obec Vysoká nad Kysucou zabezpečovala umiestnenie  občanov do zariadení 
sociálnych služieb. V roku 2021 boli  2 umiestnenia 

- Obec Vysoká nad Kysucou poskytuje pre svojich občanov, najmä pre rizikové cieľové 
skupiny podpornú sociálnu službu jedáleň – formou rozvozu stravy. V súčasnosti  túto 
službu využíva  44  občanov.  



- Obec Vysoká nad Kysucou počas epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením 
COVID-19 zabezpečovala  pre svojich občanov - najmä pre rizikové skupiny nákupy 
potravín a drogérie. Celkovo zabezpečila takýchto nákupov  3. 

- Obec Vysoká nad Kysucou poskytovala počas roka 2021 osobné a telefonické základné 
sociálne poradenstvo pre ľudí v rôznych krízových situáciách; 

- Obec Vysoká nad Kysucou poskytuje  poradenstvo a bola nápomocná pri vybavovaní 
osobných dokladov; 

- Obec Vysoká nad Kysucou je poskytovateľom sociálnej služby  - opatrovateľskej 
služby v zmysle zákona o sociálnych službách.  

- V roku 2021 vydala obec Vysoká nad Kysucou  3 posudky o odkázanosti na sociálnu 
službu. Obec je v zmysle zákona o sociálnych službách správnym orgánom v konaniach 
odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v dennom stacionári, 
v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby.  V tabuľke je spracovaný 
počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálne služby:  
 

druh denný stacionár opatrovateľská služba 
zariadenie pre 

seniorov 
zariadenie 

opatrovateľskej služby 
stupeň III IV V VI II III IV V VI IV V VI II III IV V VI 
počet 0 0 0 0         0    2   1 0 0 0 0 0 
spolu  

 
- Obec Vysoká nad Kysucou  na žiadosť verejných aj neverejných inštitúcií vypracovala 

72 správ o povesti, osobných a majetkových pomeroch.  
- Obec v zmysle zákona NR SR č. 305/2005  Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec v rámci dohľadu 
spolupracuje detskými domovmi, podieľa sa na tvorbe úspor, je súčinná pri realizácií 
hosťovských pobytov a zúčastňuje sa prípadových konferencií. 

- Obec Vysoká nad Kysucou  v 1 prípade  vystupuje ako opatrovník, v 1 prípade   ako 
osobitný príjemca. 

- Sociálny pracovník vedie registratúrny denník pošty, odnáša a donáša obecnú poštu.   
- Doručuje a oznamuje občanom ktorí majú zrušený trvalý pobyt miesto uloženia  

a zverejnenia zásielky. 
- Obec poskytuje osamelým občanom ktorý sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby 

doprovod na lekárske vyšetrenia a na vybavovanie úradných záležitostí.   
               
 
 
 
    Správu vypracovala: Margita Kubačáková         


