Obec Vlčany, so sídlom: 925 84 Vlčany č. 944, IČO: 00 306 312,
konajúca prostredníctvom: Ing. János Restár, starosta obce
Názov petície: Petícia proti zámeru zrušenia „ZOS“ a „ZpS“ v obci Vlčany a k zriadeniu špecializovaného
zariadenia v priestoroch obce Vlčany s. č. 97
Predmet petície: Petícia bola odôvodnená tým, že obec v rámci svojej kompetencie zabezpečuje, plní a
vykonáva úlohy aj na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu – poskytuje alebo
zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v ... ZpS, ZOS, ... Ďalej zariadenie pre seniorov – domov
dôchodcov bolo zriadené a účelom poskytovania sociálnych služieb práve pre občanov obce Vlčany,
nakoľko starší ľudia ťažko opúšťajú svoje okolie, obec kde prežili svoj doterajší život. S obcou ich spája
všetko. Rodina, známi, ... Ide o „otvorený typ“ sociálneho zariadenia. Členovia petičného výboru a
podporovatelia petície žiadajú príslušný orgán, aby prehodnotili svoj zámer zrušenia „ZOS“ a „ZPS“ v obci
Vlčany a prenájom priestorov obce Vlčany za účelom zriadenia špecializovaného zariadenia.
Oznámenie výsledku vybavenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov a bolo zistené, že zámer zrušenia „ZOS“ a „ZPS“ v obci
Vlčany a prenájom priestorov obce Vlčany za účelom zriadenia špecializovaného zariadenia nie je v rozpore
s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom hlavne z dôvodu, že budova bude
naďalej slúžiť na prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb, na ktorý účel bola aj postavená a nový
poskytovateľ sociálnych služieb v prípade záujmu dotknutých osôb prevezme aj súčasných klientov
zariadenia prevádzkovaného obcou, čím bude zabezpečená kontinuita poskytovania sociálnych služieb
pobytovou formou v obci, preto sa petícii nevyhovelo tak, ako je to uvedené v Uznesení Obecného
zastupiteľstva vo Vlčanoch č. 400/2021/26 zo dňa 30.04.2021 v znení:
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) p r e r o k o v a l o
petíciu podanú proti zámeru zrušenia ZOS a ZpS v obci Vlčany a k zriadeniu špecializovaného zariadenia
v priestoroch obce Vlčany s. č. 97
B) k o n š t a t u j e, ž e
prenájom budovy so s. č. 97 v obci Vlčany inému poskytovateľovi sociálnych služieb za účelom zvýšenia
úrovne sociálnej služby pobytovou formou v obci a súvisiace ukončenie poskytovania sociálnej služby v ZOS
a ZpS obcou Vlčany nie je v rozpore s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločenským záujmom
hlavne z dôvodu, že budova bude naďalej slúžiť na prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb, na ktorý
účel bola aj postavená a nový poskytovateľ sociálnych služieb v prípade záujmu dotknutých osôb prevezme
aj súčasných klientov zariadenia prevádzkovaného obcou, čím bude zabezpečená kontinuita poskytovania
sociálnych služieb pobytovou formou v obci
C) p o v e r u j e
starostu obce, aby výsledok vybavenia petície, ktorým OZ petícii nevyhovelo písomne oznámil osobe
určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci

Vyvesené: 26.05.2021

