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Správa o plnení úloh KPSS obce Malý Lapáš za rok 2020 

 

Obec Malý Lapáš v roku 2020 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo zabezpečovala 

sociálne služby pre obyvateľov obce.  

Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb obce Malý Lapáš, obecné 

zastupiteľstvo obce Malý Lapáš vyhlasuje spokojnosť/nespokojnosť s poskytovaním sociálnych 

služieb. 

 

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba 

Obec Malý Lapáš v roku 2020 pomáhala pri zabezpečovaní terénnej opatrovateľskej služby pre 

jedného obyvateľa. 

Úloha na rok 2021: 

- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Malý Lapáš 

 

Priorita č. 2 - Sociálna služba v zariadení 

Obec v roku 2020 nezabezpečovala prijatie obyvateľa obce do zariadenia sociálnych služieb mimo 

územného obvodu obce Malý Lapáš.  

Obec dopláca ekonomicky oprávnené náklady za 1 obyvateľa umiestneného v zariadení sociálnych 

služieb cca 136 € mesačne. 

Úloha na rok 2021: 

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

obvodu obce 

 

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

Obec Malý Lapáš v roku 2020 zabezpečila príspevok na stravovanie vo výške 0,80 €/obed, pre 

občanov nad 70 rokov, u registrovaného dodávateľa stravy „Krčma a penzión u Bosorky“, Veľký 

Lapáš 236. Neevidujeme žiadosť o tento príspevok. 

Obec, prostredníctvom ÚPSVaR, zabezpečila v roku 2020 dotáciu pre deti – predškolákov. 

Obec, prostredníctvom školskej jedálne, zabezpečuje stravu pre Materskú školu vo Veľkom Lapáši 

a pre prvý stupeň základnej školy vo Veľkom Lapáši. 

Úloha na rok 2021: 

- 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 Malý Lapáš. Obec Malý Lapáš prispieva na školské pomôcky. 

Obec prispela deťom na loď, ktorá sa nachádza na školskom dvore sumou 500,00 €; na obnovenie 



 
 

priestorov materskej školy (chodba, jedáleň a kuchyňa) vo výške 10 263,00 € a na detské ihrisko 

umiestnené na ulica Na Pažiti vo výške 6 868,00 €.  Obec sa týmto snaží spríjemniť deťom 

a zamestnancom čas strávený v škôlke a taktiež, aby deti trávili vonku viac času ako pri počítači. 

Vyučovací proces prebieha bez pomoci asistenta učiteľa. 

Úloha na rok 2021: 

- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta učiteľa pre deti 

so zdravotným znevýhodnením, zo sociálneho znevýhodneného prostredia alebo s nadaním 

 

Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami 

Obec nemala v roku 2020 neprispôsobivých občanov. Obec v rámci sociálnej pomoci poskytla 

seniorom nad 70 rokov 50% zľavu na poplatky za kanalizáciu a TKO.  

Obecný úrad Malý Lapáš sa v spolupráci s deťmi zo ZŠ vo Veľkom Lapáši zapojili do iniciatívy 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 82 obyvateľom obce nad 65 rokov, resp. samostatne 

žijúcim, pripravili balíčky, ktoré obsahovali: sladkosť, slané pečivo, čaj, kávu, drogériu, pero, časopis, 

ručne vyrobené doplnky, rúško.... 

Jednej osobe, bola pred Vianocami, poskytnutá potravinová a drogériová výpomoc vo výške 50 €. 

Obecný úrad zabezpečil nákup látky a za pomoci ochotných obyvateliek/-a, ktoré nežiadali odmenu, 

poskytol obyvateľom rúška.  

OcÚ zabezpečil v čase karantény nákupy občanom, ktorí o to požiadali. 

Úloha na rok 2021: 

- v prípade potreby poskytnúť pomoc rodinám, obyvateľom 

 

Priorita č. 6 – Nezamestnaní 

Obec v roku 2020 zamestnávala jedného obyvateľa prostredníctvom ÚPSVaR. 

Úloha na rok 2021: 

- v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR na 

zabezpečenie verejno prospešných prác pre obec, ale predovšetkým na podporu a upevňovanie 

pracovných návykov 

 

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci 

Bezbariérovosť je v obci riešená čiastočne. V roku 2020 sa vybudoval chodník od Športovej ulice do 

škôlky pre bezpečný a uľahčený pohyb užívateľov. 

Úloha na rok 2021: 

- oprava schodov a bezbariérový prístup do márnice 

 

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb 

Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu nových 

sociálnych služieb.  

 



 
 

Úloha na rok 2021: 

- rekonštrukcia budovy bývalých potravín, s bezbariérovým prístupom, ktorá bude slúžiť napr. 

na stretnutia seniorov 

- podľa potreby novelizovať interné predpisy obce 

 

Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového  

Obec nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu 

Úloha na rok 2021: 

- v prípade potreby pomôcť pri zabezpečovaní ubytovania 

 

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy 

Obec v roku 2020 nevybudovala žiadnu cyklotrasu 

Úloha na rok 2021: 

- uchádzať sa o dotáciu na vybudovanie cyklotrasy v rámci obce a blízkeho okolia, v rámci 

vyhlásenia 

 

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

služieb pre potreby obce 

V roku 2020 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby 

v územnom obvode obce Malý Lapáš a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri poskytovaní 

potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Malý Lapáš. 

Úloha na rok 2021: 

- podľa potreby zabezpečiť potrebné sociálny služby 

- opravou bývalých potravín a za pomoci organizácií v obci vytvoriť Komunitné centrum 

 

 

 

V Malom Lapáši 27. 04. 2021  

Vypracovala: Martina Tóthová – samostatný odb. referent 

Schválil: PaedDr. Peter Švec, Ph.D. – starosta obce 

 

 

 


