
OBEC BRESTOVEC 

OBECNÝ ÚRAD BRESTOVEC 

946 17 Brestovec č. 86 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brestovec 

za rok 2021 

Obec Brestovec má v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“) 

§ 83 vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“)na obdobie 2018-

2022, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Brestovci dňa 30. mája 2018 uznesením 

č. 127. Obec je povinná jeden krát ročne vypracovať a zverejniť Správu o plnení Komunitného 

plánu a celkovej sociálnej situácii. 

Obec Brestovec v roku 2021 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo zabezpečovala 

sociálne služby  pre obyvateľov obce v súlade s nasledovnými prioritami: 

 

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba 

Obec Brestovec v roku 2021 neposkytovala a ani nezabezpečovala terénnu opatrovateľskú 

službu obyvateľom. Táto služba nie je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb 

Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Brestovec 

 

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení 

Obec v roku 2021 zabezpečovala prijatie jedného obyvateľa obce do registrovaného zariadenia 

sociálnych služieb mimo územného obvodu obce Brestovec. Obec nedopláca ekonomicky 

oprávnené náklady za obyvateľa obce umiestneného v zariadení sociálnych služieb. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb mimo 

územného obvodu obce  

 

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí 

V prípade potreby pre obyvateľov obce  stravovanie je zabezpečené prostredníctvom 

registrovaného dodávateľa stravy. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a zdravotne postihnutým 

- predškolákom upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie dotácie  

prostredníctvom ÚPSVaR na stravu vyplývajúcu zo zákona  

- v prípade potreby zabezpečiť stravovanie deťom a žiakom v hmotnej núdzi  

 



Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese 

Deti navštevujú materskú školu v obci, základnú školu v susednej obci Sokolce na Ostrove 

alebo vo Veľkom Mederi a vyučovací proces prebieha bez pomoci asistenta učiteľa. 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta učiteľa  

pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo 

s nadaním 

- v prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky 

 

Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami 

Obec nemala v roku 2021 spoločensky neprispôsobivé osoby.  

V rámci sociálnej pomoci obec neposkytla finančnú výpomoc.  

V roku 2021 neboli zabezpečené potravinové balíčky  pre odkázané osoby.  

 

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy 

- v prípade potreby poskytnúť pomoc rodinám 

 

Priorita č. 6 – Nezamestnaní 

Obec v roku 2021 zamestnávala 1 občana prostredníctvom ÚPSVaR.  

Úloha na rok 2022:  

- v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR 

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne. 

Úloha na rok 2022: 

- v prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci 

 

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu nových 

sociálnych služieb. 

Úloha na rok 2022: 

- v prípade potreby novelizovať miestnu legislatívu 

- v prípade potreby zapísať do Registra poskytovateľov samosprávneho kraja novú 

sociálnu službu 

Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu 



Obec v roku 2021 vybudovala bytový dom s 8 bytovými jednotkami. V terajšom období je 

bytová požiadavka uspokojená. 

Úloha na rok 2022: 

- podľa požiadaviek obyvateľov riešiť bytovú výstavbu. 

 

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy 

Obec v roku 2021 nevybudovala žiadnu cyklotrasu.  

Úloha na rok 2022: 

- podľa možností  

 

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb  a podpora poskytovania 

sociálnych služieb pre potreby obce 

V roku 2021 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby 

v územnom obvode obce Brestovec a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri poskytovaní 

potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Brestovec. 

Obec poskytuje kultúrny dom a obecné priestory pre miestny klub dôchodcov, pre športovcov, 

pre miestny Hasičský zbor, kde sa stretávajú pri rôznych kultúrno spoločenských či športových 

aktivitách rôzne záujmové skupiny a obyvatelia obce. Obec tým podporuje spoločenský 

a kultúrny rozvoj, športové vyžitie obyvateľov a zároveň aj zlepšenie komunikácie 

a medziľudských vzťahov obyvateľstva.  

Úloha na rok 2022: 

- podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Brestovec zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za rok 

2021 dňa 30. júna 2022  uznesením č. 137 

 

Brestovec, dňa 30.06.2022 

 

Vypracovala:                  Schválil: 

Bc. Edita Fügediová                                                             Peter Tóth -starosta obce 


