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ZMENA A DOPLNENIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE LOZORNO
5.1. PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI LOZORNO
Na základe kontrolných zistení KA-017/2020/1110/1130 pripravila obec Lozorno
aktualizáciu priorít Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS).
Navrhované zistenia budú po schválení OZ zapracované do aktualizácie KPSS.
Obec v priebehu mesiaca január 2021 realizovala dotazník za účelom vypracovania
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2021-2027. Občania
prostredníctvom neho mohli vyjadriť svoje postoje k dôležitým otázkam strategického
smerovania obce, vrátane sociálnej oblasti. Na základe výsledkov dotazníku bola
vypracovaná aktualizácia priorít rozvoja sociálnych služieb v obci Lozorno.

1. Oblasť sociálnych služieb: Ľudia v seniorskom veku, ZTP osoby
PRIORITA Č. 1
CIELE

AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov

NECIELE

TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
1. Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich
zotrvanie v domácom prostredí;
2. Zvýšenie kvality života a vytvorenie podmienok pre plnohodnotný
spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny
• Využitie kapacít existujúcich terénnych opatrovateliek;
• Nábor nových terénnych opatrovateliek podľa potrieb potenciálnych
klientov;
• Umožnenie asistovaného pobytu v dennom centre pre seniorov
• Sociálne vylúčenie cieľovej skupiny;
• Zníženie kvality života cieľovej skupiny;
• Neprimerané finančné zaťaženie cieľovej skupiny;

RIZIKÁ

CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedostatočná kapacita terénnej služby;
Finančné obmedzenia obecného rozpočtu;
Nedostatočný rozsah poskytovaných služieb vzhľadom na dostupné
prostriedky;
Ľudia v seniorskom veku (65+)
ZŤP ľudia
BSK
Registrovaní poskytovatelia sociálnej služby
Rozvoz a dotovanie stravy
Denné centrum pre seniorov

2018 – 2023

MERATELNÉ
UKAZOVATELE

1. Počet terénnych sociálnych pracovníkov
2. Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby
3. Celkové náklady obce na 1 klienta na určené obdobie

ROZPOČET

68 638 EUR (2021); 71 826 EUR (2022)

ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

➢ Vlastné zdroje
Zodpovedná osoba

➢ Obec Lozorno

Referent sociálnych služieb

Priorita:
-

udržať súčasný rozsah a poskytovanie opatrovateľskej služby v optimálnom
rozsahu a v požadovanej kvalite adekvátne k potrebám konkrétnych
prijímateľov. Prioritne je snaha poskytovať služby v domácom prostredí. Táto
služba je zapísaná do Registra poskytovateľov
sociálnych služieb
Bratislavského samosprávneho kraja.

PRIORITA Č. 2
CIELE
AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov
NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY

SOCIÁLNA SLUŽBA V ZARIADENÍ
1. Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov v prostredí sociálneho
zariadenia;
2. Zvýšenie kvality života a vytvorenie podmienok pre plnohodnotný
spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny
• Informovanie o možnosti pobytovej sociálnej služby v
registrovanom zariadení BSK
• Administratívna podpora počas prijímacieho procesu;
• Sociálne vylúčenie cieľovej skupiny;
• Zníženie kvality života cieľovej skupiny;
• Neprimerané finančné zaťaženie cieľovej skupiny;
• Nedostatočná kapacita sociálneho zariadenia;
• Nedostatočný rozsah poskytovaných služieb;
• Ľudia v seniorskom veku (65+)
• ZŤP ľudia
• BSK
• Registrovaní poskytovatelia sociálnej služby
•

N/A

TERMÍN
REALIZÁCIE

2018 – 2023

MERATELNÉ
UKAZOVATELE

1. Kapacita sociálneho zariadenia
2. Počet klientov sociálneho zariadenia
3. Počet aktivít/stretnutí/podujatí pre seniorov

ROZPOČET

N/A

ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

➢ N/A
Zodpovedná osoba
Starosta obce
Referent sociálnych služieb

➢ Obec Lozorno

Priorita:
-

-

-

zabezpečiť pre dotknutých obyvateľov celodennú nevyhnutnú starostlivosť na
území obce (pre občanov s trvalým pobytom) v požadovanej kvalite a kvantite
pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením.
ambulantná sociálna služba v dennom centre, kde sú vytvorené optimálne
podmienky v rámci denného centra pre stretávanie seniorov a rozvíjanie ich
aktivít, snaha v maximálnej miere zohľadňovať miestne špecifiká a potreby
fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb. (pozn. vzhľadom k pretrvávajúcej
pandemickej situácii a zvýšeného rizika nákazy vírusom Covid-19 a v súlade
s ochrannými opatreniami je možné organizovať skupinové aktivity a program
iba v obmedzenej miere, ak vôbec.)
čiastočná rekonštrukcia denného centra pre seniorov, aby prostredie v ňom
bolo príjemné, bezpečné a pripravené na privítanie seniorov
príprava priestorov na aktívne využívanie voľného času, prednášky so
zaujímavými ľuďmi, ktorí spestria život našich seniorom, v prípade záujmu
rôzne cvičenia, tematické poobedia
tieto služby sú zapísané do Registra poskytovateľov sociálnych služieb
Bratislavského samosprávneho kraja
projektové a prípravné práce na zriadenie pobytového zariadenia pre seniorov

PRIORITA Č. 3
CIELE
AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov
NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE

DOPRAVA PRE ĽUDÍ V SENIORSKOM VEKU A ZŤP OSOBY
1. Zabezpečenie dopravy na nevyhnutné úkony a na návštevu lekára pre
ľudí v seniorskom veku a ZŤP osoby;
•
•
•
•
•
•

Prevádzkovanie obecnej osobnej sociálnej dopravnej služby;
Neprimerané finančné zaťaženie cieľovej skupiny;
Nedostatočná kapacita služby;;
Ľudia v seniorskom veku (65+)
ZŤP ľudia
N/A

•

N/A

2021 – 2023

MERATELNÉ
UKAZOVATELE

1. Kapacita sociálnej služby (počet dní prevádzkovania)
2. Počet klientov sociálneho služby
3. Náklady na službu na určené obdobie

ROZPOČET

8 800 EUR (2021); 8 800 EUR (2022)

ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

➢ Vlastné zdroje
Zodpovedná osoba
Starosta obce
Referent sociálnych služieb

➢ Obec Lozorno

Priorita:
- vykonávanie sociálnej dopravnej služby určenej primárne pre seniorov,
invalidov a sociálne odkázaných s trvalým pobytom v obci Lozorno
PRIORITA Č. 4

BEZBARIÉROVÝ VEREJNÝ PRIESOR V OBCI

CIELE

1. Budovanie bezbariérového verejného priestoru v obci;
Predinvestičná fáza:
• Spracovanie projektovej dokumentácie (pre územné konanie, pre
stavebné povolenie)
• Vydanie stavebného povolenia
Investičná fáza:
• Získanie zdrojov financovania
• Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní
• Realizácia
• Vyčlenenie osôb zo spoločenského života;
• Polarizovanie spoločenských skupín;
• Nedostatočné finančné kapacity;
• Priestorové obmedzenia;
• ZŤP osoby;
• Asociácie zdravotne postihnutých osôb
• MPSVaR
• SZTP ZO Lozorno
• Bratislavský samosprávny kraj

AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov

NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE
ROZPOČET
ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR
➢ Obec Lozorno

•

Poskytnutie dotácie z prostriedkov obce

2018 – 2023
1. Náklady obce na vytvorenie bezbariérového priestoru
8 000 EUR (2021); 100 000 EUR (2022)
➢ vlastné zdroje
Zodpovedná osoba
Referent sociálnych služieb;
Starosta obce;

Priorita:
-

zlepšenie bezbariérovosti v obci, ktorá je riešená čiastočne;
pri už existujúcich stavbách v rámci prípadnej rekonštrukcie prihliadať na
budovanie bezbariérovosti, pri realizácii nových stavieb je bezbariérovosť
samozrejmosťou.

2. Oblasť sociálnych služieb: Deti, ľudia v seniorskom veku a odkázané osoby
PRIORITA Č. 5

CIELE

AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov

NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE

STRAVOVANIE DETÍ, SENIOROV A ODKÁZANÝCH OSÔB
1. Zabezpečenie možnosti stravovania detí, seniorov a odkázaných osôb;
2. Poskytovanie finančnej podpory na stravu pre deti, seniorov
a odkázaných ľudí;
3. Poskytovanie potravinovej pomoci pre deti, seniorov a odkázané osoby
4.
• Príprava obedov pre deti, seniorov a odkázaných v školskej jedálni
prostredníctvom zmluvného partnera;
• Vydávanie obedov pre žiakov ZŠ priamo v školskej jedálni;
• Vydávanie obed pre deti v MŠ priamo v priestoroch MŠ – výdajná
jedáleň MŠ;
• Rozvoz obedov pre seniorov a odkázané osoby;
• Neprimerané finančné zaťaženie cieľovej skupiny;
• Nedostatočná kapacita poskytovanej služby;
• Nedostatočné personálne a materiálne zabezpečenie;
• Ľudia v seniorskom veku (65+)
• ZŤP ľudia
• Deti v predškolskom a školskom veku
• ÚPSVaR Malacky
• Zmluvný partner
•

Terénna opatrovateľská služba

2018 – 2023
1. Počet vydaných obedov pre deti, seniorov a odkázané osoby
2. Príspevok obce na 1 obed

ROZPOČET

117 302 EUR (2021); 117 302 (2022)

ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

➢ Štátny príspevok
➢ Vlastné zdroje

➢ Obec Lozorno

Zodpovedná osoba
Referent sociálnych služieb;
Starosta obce

Priorita:
- zabezpečiť stravovanie starších, zdravotne znevýhodnených občanov,
vrátane detí v dostatočnej kapacite, kvalite a dodržaní časového
harmonogramu pri stravovaní
- v záujme udržania kvality stravovania pre seniorov zachovať dennú ponuku 2
jedál s možnosťou výberu, pri zachovaní všetkých požadovaných kritérií
zahrňujúcich vyvážené hodnoty jedál a chutí

-

zabezpečnie pravidelnej dennej donáškovej služby pre seniorov a zdravotne
ťažko postihnutých občanov priamo do domácnosti klientov, v prípade záujmu
a priaznivej pandemickej situácii s ochorením Covid-19 možnosť vydávania
obedov aj v dennom centre.

PRIORITA Č. 6
CIELE
AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov
NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE
ROZPOČET
ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR
➢ Obec Lozorno

-

SOCIÁLNE ÚĽAVY NA DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
Zabezpečenie úľav na daňovom zaťažení miestnou daňou seniorov, ZTP
a osôb v hmotnej núdzi
• Legislatíva v oblasti dani a poplatkov
• Poradenská činnosť správcu dane
• Neprimerané daňové zaťaženie cieľovej skupiny;
• Výpadky v rozpočte obce
• Ľudia v seniorskom veku (62+)
• ZŤP ľudia
• osoby v hmotnej núdzi
• N/A
•

N/A

2020 – 2023
1. výška priznanej úľavy v tis. EUR
•

N/A

➢ Vlastné zdroje
Zodpovedná osoba
Referent sociálnych služieb;
Starosta obce

v záujme udržania sociáneho zmieru rešpektovať nižšiu spôsobilosť cieľovej
skupiny plniť daňovú povinnosť na miestne dane v plnej výške
zabezpečiť informovanosť a súvisiace poradenské činnosti správcu dane s
cieľom efektívneho uplatňovania priznaných daňových úľav na miestnych
daniach

PRIORITA Č. 7
CIELE
AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov
NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI

PRÍSPEVKU NA ROZVOJ DETÍ A MLÁDEŽE
Zabezpečenie príspevku na úhradu zvýšených nákladov určených na
materiálny a osobnostný rozvoj maloletého.
• Samosprávna legislatíva (VZN)
• Poradenská činnosť
• Neprimerané finančné zaťaženie cieľovej skupiny;
• Výpadky v rozpočte obce
• Rodičia maloletých detí
• N/A

SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE
ROZPOČET
ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

•

N/A

2020 – 2023
1. Výška poskytnutého príspevku na rozvoj detí a mládeže v tis. EUR
15 000 EUR (2021); 15 000 EUR (2022)
➢ Vlastné zdroje
Zodpovedná osoba
Referent sociálnych služieb;
Starosta obce

➢ Obec Lozorno

Priorita:
-

-

úhrada zvýšených nákladov určených na materiálny a osobnostný rozvoj
maloletého, najmä tiež zvýšených nákladov spojených s jeho zaopatrením,
vzdelávaním, výchovou a osobnostným rozvojom maloletého, na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
zabezpečiť informovanosť a súvisiace poradenské činnosti s cieľom
efektívneho uplatňovania prípsevku na rozvoj detí a mládeže

PRIORITA Č. 8
CIELE
AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov

NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE

INTEGRÁCIA DETÍ VO VÝCHOVNO–VZDELÁVACOM PROCESE
1. Individuálny prístup pri integrácií detí so zdravotným znevýhodnením, zo
sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním vo vyučovacom
procese;
• Zabezpečenie asistenta učiteľa;
• Vypracovanie metodických pokynov pre prácu s deťmi so zdravotným
znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním
vo vyučovacom procese;
• Sociálne vylúčenie detí so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne
znevýhodneného prostredia alebo s nadaním;
• Nadmerné zaťaženie zamestnancov ZŠ a MŠ;
• Problém s obsadením pozície asistenta učiteľa;
• Nedostatočná sociálna integrácia vo vzdelávacom procese;
• Deti v predškolskom a školskom veku;
• Detí so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného
prostredia alebo s nadaním
• OZ Cesta mladých
•

Bezbariérový prístup a vybavenie v rámci ZŠ

2018 – 2023
1. Počet asistentov učiteľov
2. Počet detí so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného
prostredia alebo s nadaním vo vyučovacom procese na 1 asistenta
učiteľa;

3. Náklady obce na 1 asistenta učiteľa
ROZPOČET
ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR
➢ ZŠ a MŠ Lozorno
➢ Obec Lozorno

111 076 EUR (2021); 41 176 (2022)
➢ Dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci programu Škola bez bariér“
➢ Dotácia zo ŠR
➢ Vlastné zdroje
Zodpovedná osoba
Riaditeľ ZŠ;
Riaditeľ MŠ;
Starosta obce;

Priorita:
-

zabezpečenie asistentov učiteľa pre oba stupne ZŠ s ohľadom na deti s rôznymi
stupňami poruchy sústredenia a učenia sa (dyslexia, dysgrafia a pod.)
spolupráca s občianskymi združeniami v oblasti komunitnej činnosti

3. Oblasť sociálnych služieb: Deti, mladí ľudia a rodiny
PRIORITA Č. 9
CIELE
AKTIVITY
NECIELE

RIZIKÁ

CIEĽOVÁ SKUPINA

EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE

VYBUDOVANIE CYKLOTRASY, PUMP-TRACK
1. Vytvorenie kvalitného a bezpečného verejného priestoru – cyklotrasy,
pump-track, určeného na aktívne športové vyžitie a rekreáciu
obyvateľov;
2. Rehabilitácia ZŤP osôb
• Vypracovanie štúdie a projektu cyklotrasy;
• Obstaranie zhotoviteľa projektu;
• Nadmerná výstavba v obci;
• Rušenie zelených plôch a kvalitného verejného priestoru;
• Obmedzenie bezpečnosti a plynulosti premávky v obci;
• Nedostatočná finančná kapacita;
• Nesúhlas súkromných vlastníkov pozemkov s budovaním cyklotrasy;
• Časové prieťahy;
• Rodiny
• Mladí ľudia
• Osoby v seniorskom veku
• ZŤP osoby
• Bratislavský samosprávny kraj
• Okolité obce v regióne
•

N/A

2018 – 2023
1. Dĺžka cyklotrasy v km
2. Dĺžka pump-track v m

ROZPOČET

27 000 EUR (2021)

ZDROJE
FINANCOVANIA

➢ Dotácie
➢ vlastné zdroje

REALIZÁTOR

Zodpovedná osoba

➢ Obec Lozorno

Starosta obce;

Priorita:
- hľadať možnosti financovania z dotácií na projekty tohto typu a vyvíjať
spoluprácu a súčinnosť s inými samosprávami na skvalitnenie aktívneho
športového vyžitia občanov
- zvýšiť dôraz na zlepšenie bezpečnosti a údržby už existujúcich cyklotrás.

4. Oblasť sociálnych služieb: Ohrozené skupiny
PRIORITA Č. 10
CIELE
AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov
NECIELE

RIZIKÁ

CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE

OHROZENÉ SKUPINY OSÔB
1. Sociálna práca so spoločensky neprispôsobivými osobami / rodinnými
príslušníkmi;
2. Sociálna práca s MRK
• Opatrenie „osobitný príjemca dávky“;
• Terénna sociálna práca s deťmi v predškolskom a školskom veku, s ich
rodičmi
• Poskytovanie komunitnej asistencie a sociálneho poradenstva;
• Vyčlenenie osôb z obecnej komunity;
• Polarizovanie spoločenských skupín;
• Nezáujem spoločensky neprispôsobivých osôb o začlenenie do obecnej
komunity / spoločenského života;
• Nedostatok odborného personálu, finančných prostriedkov
a metodológie pre prácu so spoločensky neprispôsobivými osobami;
• Spoločensky neprispôsobivé osoby
• MRK
• ÚPSVaR Malacky
• OZ Cesta mladých
•

Komunitná terénna sociálna práca

2018 – 2023
1. Počet osobitných príjemcov dávky

ROZPOČET

3 000 EUR (2021); 3 000 EUR (2022)

ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

➢ Sociálne dávky;
➢ Vlastné zdroje;

➢ Obec Lozorno

Zodpovedná osoba
Referent sociálnych služieb;
Starosta obce;

Priorita:
- udržať priaznivý stav v obci
- riešenie špecifickej problematiky rómskych komunít - posilnenie spolupráce,
efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcich k
zlepšeniu životných podmienok príslušníkov rómskych komunít

-

terénna sociálna práca v MRK v oblasti aktivít pre deti predškolského veku
najmä s cieľom ich riadnej socializácie a prípravy na vzdelávanie
terénna sociálna práca s rodičmi maloletých detí MRK
súvisiace výkony komunitnej asistencie a sociálneho poradenstva.
riešenie žiadostí o sociálnu pomoc

PRIORITA Č. 11

NEZAMESTNANOSŤ

CIELE

1. Udržanie pracovných návykov;

AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov
NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE
ROZPOČET
ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

•

•
•
•

Aktivity na budovanie pracovných návykov (verejnoprospešné práce
a pod.);
Spolupráca s ÚPSVaR a súkromnými subjektami na trhu práce;
Nárast miery nezamestnanosti;
Neprimerané rozpočtové zaťaženie;
Nezáujem nezamestnaných o ponúkané práce a účasť na
verejnoprospešných prácach;
Dlhodobo nezamestnaní;
ZŤP
ÚPSVaR Malacky

•

Aktivačné práce

•
•
•
•

2018 – 2023
1. Počet obyvateľov obce zamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR
Nie je vyčlenené osobitné finančné krytie
➢ N/A
Zodpovedná osoba
Referent sociálnych služieb;
Starosta obce;

➢ Obec Lozorno

Priorita:
- v rámci budovania a udržiavania pracovných návykov zamestnávať
nezamestnané osoby v spolupráci s ÚPSVaR Malacky

5. Oblasť sociálnych služieb: Legislatívny rámec
PRIORITA Č. 12
CIELE

LEGISLATÍVNE ÚPRAVY A REGISTRÁCIA NOVÝCH
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
1. Legislatívne zarámcovanie poskytovaných sociálnych služieb;
•

AKTIVITY na
dosiahnutie cieľov

•
•

Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti
sociálnych služieb
Novelizácia
Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby - Ambulantná
sociálna služba – Denný stacionár

NECIELE
RIZIKÁ
CIEĽOVÁ SKUPINA
EXTERNÍ PARTNERI
SÚVISIACE
PROJEKTY
TERMÍN
REALIZÁCIE
MERATELNÉ
UKAZOVATELE
ROZPOČET
ZDROJE
FINANCOVANIA
REALIZÁTOR

•
•
•
•
•

Nesúlad KPSS s legislatívou;
Zbytočné byrokratické zaťaženie;
Zbytočné byrokratické zaťaženie a skomplikovanie procesov;
N/A
Bratislavský samosprávny kraj

•

N/A

2018 – 2023
1. Počet aktualizovaných VZN v oblasti sociálnych služieb
2. Počet vypracovaných nových VZN v oblasti sociálnych služieb
•

N/A

➢ N/A

➢ Obec Lozorno

Zodpovedná osoba
Starosta obce;
Obecné zastupiteľstvo;

Priorita:
- aktualizovať už schválené VZN týkajúce sa financovania sociálnych služieb
- v prípade potreby vypracovať a schváliť nové VZN v oblasti sociálnych
služieb

Zmena a doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lozorno bola
schválená Obecným zastupiteľstvom v Lozorne dňa 27.09.2021 uznesením č.
69/2021.

V Lozorne, 29.09.2021

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce

