M e s t o TURZOVKA
___________________________________________________________________________

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA TURZOVKA
NA ROKY 2018 - 2022
(Hodnotiaca správa o priebežnom plnení ku dňu 31.12.2019)

V Turzovke, dňa 31.12.2019
Vypracovala: Mgr. Marcela Polková,
Schválil: Ing. Marián Masnica

____________________________________________________________________________

Podľa § 83, Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
„Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb
v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja
sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.“
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka na roky 2018 - 2022 bol
schválený dňa 28.02.2018 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva pri Mestskom úrade
v Turzovke, Uznesením č.: 11-28/2-2018.
Obsahom predkladanej hodnotiacej správy o priebežnom plnení je zhodnotenie
implementácie KPSS Mesta Turzovka na úrovni jednotlivých opatrení.
V rámci cieľových skupín KPSS boli vytvorené pracovné skupiny a následne opatrenia:
- Rodina a deti (7 opatrení)
- Seniori (6 opatrení)
- Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny (4 opatrenia)
- Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením (4 opatrenia).
OPATRENIA ZAMERANÉ NA OBYVATEĽOV BEZ PRÍSTREŠIA A SKUPINY OHROZENÉ
SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

Opatrenie 1
Rekonštrukcia budov sociálnej bytovky Mestského podniku služieb
Popis cieľa: V rámci zabezpečenia zlého technického stavu budovy bytovky Mestského
podniku služieb je nevyhnutné realizovať rekonštrukciu budovy Mestského podniku služieb,
ktoré slúži ako sociálna bytovka pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Stav budovy a jeho
infraštruktúra sú vplyvom využívania znehodnotené, pričom byty nie sú v individuálnom
vlastníctve.
Aktivita 1.1: Zabezpečiť finančné krytie rekonštrukcie z prostriedkov štrukturálnych fondov
EÚ.
Aktivita 1.2: Realizovať Rekonštrukciu budovy sociálnej bytovky MPS.
Časový rámec: 03-04/2018 – 12/2020
Realizácia aktivít: Po vyhodnotení technického stavu budovy Ing. Jánom Červeníkom,
vedúcim úseku výstavby a rozvoja Mesta Turzovka a Rudolfom Šobichom, riaditeľom
Mestského podniku služieb v Turzovke, bola pre odstránenie špecifických nedostatkov
spojených s rizikami zlého technického stavu budovy MPS a pre zvýšenie kvality bývania
nájomcov realizované v období 08/2019 – 09/2019 v rámci rekonštrukcie budovy MPS
zrealizovaná:
- výmena pôvodných drevených okien za nové plastové okná s vnútornými parapetmi (41ks);
zrealizované firmou AKTUAL WINDOWS, s.r.o.; finančné krytie: 10 179,18 €/rozpočet Mesta
Turzovka

- náter pôvodnej strešnej krytiny, v rozlohe 750m²; realizoval Miroslav Baláž/maliarske práce,
Podvysoká; finančné krytie: 3 500 €/rozpočet Mesta Turzovka;
- zateplenie podstrešného priestoru minerálnou vlnou, v celkovej ploche 350m²; montáž
realizoval Mestský podnik služieb Turzovka, finančné krytie: 3 663,60 €/rozpočet Mesta
Turzovka; nákup tepelnej izolácie/celková cena: 2 635,20 €/rozpočet Mesta Turzovka.
Vyhodnotenie: čiastočne splnené
Realizácia rekonštrukcie vo väčšom rozsahu (zateplenie budovy, rekonštrukcia sociálnych
zariadení...) ostáva v plnení - doposiaľ nebola vyhlásená vhodná výzva. Bolo by potrebné
pripraviť projektovú dokumentáciu na zateplenie, rekonštrukciu v súlade so súčasnými teplotechnickými normami.

Opatrenie 2
Výstavba zariadenia sociálnych služieb v lokalite mesta Turzovka - Útulku, podľa § 26
Zákona NR SR 448/2008 o sociálnych službách
Vyhodnotenie: nerealizované
Aktualizovať - ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022
Opatrenie 3
Podpora výkonu sociálnej práce v lokalite mesta Turzovka - Terénna sociálna služba
krízovej intervencie, podľa § 24a Zákona NR SR 448/2008 o sociálnych službách
Popis cieľa: V súvislosti s potrebou efektívneho riešenia sociálnych problémov obyvateľstva
v lokalitách mesta Turzovka je potrebné podporiť výkon sociálnej práce terénnou formou.
Terénna sociálna služba krízovej intervencie (TSSKI) sa podľa zákona poskytuje fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácií. Obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto
fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na
vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej
rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie
podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.
Aktivita 3.1:
Zabezpečenie vhodných priestorov na novovzniknutú sociálnu službu a registrácie sociálnej
služby na VÚC Žilina.
Aktivita 3.2:
Zabezpečiť finančné krytie sociálnej služby z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov.
Časový rámec:06/2018-01/2019 – následne
Realizácia aktivít: aj napriek skutočnosti, že terénna sociálna služba krízovej intervencie
podľa § 24a Zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách nie je zaregistrovaná
v zmysle uvedenej legislatívy, aktivity terénnej sociálnej práce sú na území Mesta Turzovka
realizované priebežne (podľa potreby, v rámci krízovej intervencie) za spolupráce sociálnej
pracovníčky Mesta Turzovka s pracovníkmi Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.
V období od 01.06.2016 - 30.06.2019, s predĺžením do 31.08.2019 v Nízkoprahovom dennom

centre pre deti a rodinu prebiehal Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Od 01.09.2019 do 31.08.2022 následne pokračuje
Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.
Vyhodnotenie: Terénna sociálna služba krízovej intervencie, podľa § 24a Zákona NR SR
č. 448/2008 o sociálnych službách - nerealizované
Vzhľadom k vyššie popísanému výkonu terénnej sociálnej práce, ktorý je pre mesto
Turzovka postačujúci, navrhujeme hodnotené opatrenie zrušiť.
Opatrenie 4
Vytvorenie strategického dokumentu „Stratégie integrácie marginalizovaných komunít v mesta
Turzovka 2018 – 2021“

Vyhodnotenie: v štádiu plnenia
Aktualizovať - ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022
OPATRENIA ZAMERANÉ NA RODINY A DETI

Opatrenie 1
Zabezpečiť ochranu detí v rámci rizikových dopravných situácií v meste Turzovka
Popis cieľa: V súvislosti s dopravnými rizikami vo vybraných hodinách mesto Turzovka
pristupuje k redukcii dopravy v niektorých častiach mesta. Cieľom je zabezpečiť ochranu
zdravia a života obyvateľov – peších chodcov, ktorí využívajú cestné komunikácie a chodníky
pre chodcov v čase dopravnej špičky a v časoch, ktoré sú špecifické svojim opodstatnením.
Aktivita 1.1: Zabezpečenie zníženia rýchlosti prechádzajúcich automobilov na rizikových
úsekoch a obmedzenie vjazdu motorových vozidiel
Obmedzenie vjazdu motorových vozidiel ohrozujúcich bezpečnosť, zdravie a život detí na ulici
Školská (obmedzenie sa netýka obyvateľov danej ulice, viď možnosti platnosti príslušného
dopravného značenia).
Aktivita 1.2: Zabezpečenie dostavby chodníkov v meste
Realizácie dostavby chodníkov v meste.
Časový rámec:03-04/2018-r.2019, 2020 – priebežne
Realizácia aktivít: v rámci hodnotiaceho opatrenia Mesto Turzovka zrealizovalo:
- v období 06/2018-08/2018 stavebné úpravy vonkajšieho schodiska k budove organizačnej
zložky Spojenej školy / Turzovka, Bukovina – Základnej škole. Súčasťou stavby bola stavebná
časť samotného schodiska, ako aj dodávka a montáž vonkajšieho osvetlenia. Stavebné práce
realizovala firma: B&B Korňa, s.r.o, celkové náklady: 81 599,12 €/finančné prostriedky Mesta
Turzovka;
V rámci stavby sa vybudovalo aj nové vodorovné dopravné značenie, v podobe zebry pre
chodcov, v kombinácii so zvislým dopravným značením, označujúcim zvýšený počet detí;
- pre zvýšenie bezpečnosti sa v mesiaci máj/2019 zrealizovala obnova vodorovného
dopravného značenia v celom meste. Aktivity zrealizoval Mestský podnik služieb Turzovka,
náklady: 3 500 €/ finančné prostriedky Mesta Turzovka;

- v rámci zabezpečenia ochrany zdravia detí ako peších chodcov sa vybudoval v období
07/2018 – 08/2018 chodník pre peších (100bm) do areálu Základnej školy. Práce zrealizoval
Mestský podnik služieb Turzovka, finančné krytie: 7 597,79 € €/finančné prostriedky Mesta
Turzovka; V rámci stavby sa vybudovalo aj nové pozinkované zábradlie, ktoré zabraňuje
priamemu vstupu detí na prístupovú komunikáciu z areálu školy.
K hodnoteniu aktivity 1.2 uvádzame:
- v rámci bezpečnosti sa v období od 08/2018-10/2018 vybudoval chodník pre peších
v mestskej časti Vyšný Koniec, v celkovej dĺžke 265 m. Stavba bola realizovaná z rozpočtu
Mesta Turzovka, celkové náklady: 136 000 €. Stavebné práce realizovala firma: B&B Korňa,
s.r.o;
- v období 07/2019 – 10/2019 bol vybudovaný chodník pre peších v mestskej časti Hlinené,
v celkovej dĺžke 110 m. Stavebné práce realizovala firma: B&B Korňa, s.r.o; celkové náklady:
73 500 €/finančné prostriedky Mesta Turzovka;
- v období 05/2018 – 07/2018 sa v mestskej časti Závodie rámci prvej etapy výstavby
vybudoval chodník pre peších, v dĺžke 320 m. Práce zrealizoval Mestský podnik služieb
Turzovka, finančné krytie: 32 000 €/finančné prostriedky Mesta Turzovka, v druhej etape sa
v období od 4/2019 – 7/2019 následne dobudoval chodník pre peších v dĺžke 640m;
- vo výstavbe je dielo „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v Meste Turzovka,“ v úseku
od mosta do Hlineného po Vyšný Koniec, ktoré prinesie zmenu na riešenie rizikových
dopravných situácií v Meste Turzovka.
Vyhodnotenie: v plnení, bude sa plniť priebežne počas celej platnosti Komunitného plánu
sociálnych služieb Mesta Turzovka.
Ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022

Opatrenie 2
Rekonštrukcia existujúcich hracích plôch a ihrísk v meste Turzovka
Popis cieľa: V rámci zabezpečenia bezpečného a efektívneho trávenia voľného času detí je nevyhnutné
zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich hracích plôch a ihrísk v meste Turzovka, ktoré sú svojim
nevhodným stavom reálnym rizikom úrazu a ujmy na zdraví a živote detí, ktoré tieto ihriská využívajú.
Aktivita 2.1: Oprava ihriska v lokalite Závodie a ihriska Detský hrad
Aktivita 2.2: Oplotenie ihriska Detský hrad a jeho ochrana pre vandalmi

Časový rámec: 05/2018-10/2018
Realizácia aktivít:
- v mesiaci 09/2018 sa realizovala výstavba detského ihriska v Areáli športu a oddychu
v Závodí, v rámci projektu „Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste
Turzovka.“ Projekt bol podporený dotáciou Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu
rozvoja športu. Práce vykonala firma: Intersystém EU, s.r.o Bytča; Preinvestované finančné
náklady na realizáciu projektu – dotácia/ 8 500 €, spolufinancovanie/ 13 218 €;
- v mesiaci 09/2019 sa realizovala v Areáli športu a oddychu v Závodí rekonštrukcia nášľapnej
vrstvy futbalového ihriska. Práce vykonal Mestský podnik služieb Turzovka, v celkovej výške
600 €/ finančné prostriedky Mesta Turzovka.
Detský hrad – problematike Mestského hradu sa plánuje Mesto Turzovka venovať v roku 2020.

Na Mestský úrad v Turzovke bola doručená petícia občanov, ktorou žiadali odstránenie tohto
objektu z dôvodu schádzania sa osôb, ktoré tam vo večerných a nočných hodinách konzumujú
alkoholické nápoje a vo zvýšenej miere spôsobujú hluk, ktorým rušia pokojné bývanie
v okolitých bytových domov.
Vyhodnotenie: čiastočne zrealizované
Aktivitu 2.1: Ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022, nakoľko bola prijatá nová
legislatíva – Zákon NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť
detského ihriska.
Aktivita 2.2: Hodnotenú aktivitu navrhujeme z vyššie uvedeného dôvodu zrušiť.
Problematika Detského hradu bola z dôvodu obdŕžanej petície prejednávaná dňa
21.01.2020 na zasadnutí Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a územného
plánu. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s výskytom sociálno-patologických javov
v mieste objektu, s odporúčaním – objekt odstrániť.
Opatrenie 3
Rekonštrukcia budov Materskej školy spojená s ich rozšírením
Popis cieľa: V rámci zabezpečenia odstránenia havarijného stavu a zlého technického stavu
budov Materskej školy je nevyhnutné realizovať rekonštrukciu budov a konkrétnych
vnútorných častí infraštruktúry /vykurovanie a distribúcia tepla, elektrické rozvody a vnútorné
siete atď./ V rámci zabezpečenia dostatočnej kapacity v súvislosti s predpokladaným
nariadením vlády SR vo vzťahu k integrácií Rómov je potrebné zabezpečiť účasť všetkých detí
vo veku od 3 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vo variabilných
programoch ranej starostlivosti a v predprimárnom vzdelávaní.
Aktivita 3.1: Zabezpečiť finančné krytie rekonštrukcie z prostriedkov štrukturálnych fondov
EÚ
Aktivita 3.2: Realizovať Rekonštrukciu budov MŠ spojenú s ich rozšírením
Časový rámec: 05/2018 – 12/2020 / priebežne
Realizácia aktivít: 10-11/2019 sa na objektoch Materskej školy/BLOK B a C, vrátane
spojovacej chodby zrealizovala kompletná rekonštrukcia bleskozvodnej sústavy. Práce
zrealizovala firma: Elektro Tran, s.r.o. – Podvysoká, v celkovej sume 4 916, 88 €/ rozpočet
Mesta Turzovka.
Od 01.01.2020 sa Materská škola ako organizačná zložka stala súčasťou nového právneho
subjektu Spojenej školy v Turzovke.
Vyhodnotenie: v plnení, priebežne plnené
Aktualizovať - ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022, ďalšia rekonštrukcia závisí
od návrhov vedenia nového právneho subjektu Spojenej školy.

Opatrenie 4
Zvýšenie efektivity činnosti MsP Turzovka
Popis cieľa:
V rámci činnosti MsP Turzovka je potrebné zefektívniť činnosti v oblastiach ako sú napr.
vymožiteľnosť práva v priestupkovom konaní, zabrániť priestupkovému konaniu jednotlivcov,

eliminovať prejavy vandalizmu a sociálno-patologických javov mládežou a mladými
dospelými, realizovať preventívne aktivity zaberané na bezpečnosť ohrozených skupín,
efektívne monitorovať obecný poriadok s použitím kamerového systému. V rámci výkonu
preventívnych činností pochôdzkou je teda nevyhnutné nasmerovať výkon zamestnancov MsP
práve na tieto činnosti a výkon iných činností (administratíva, vyhodnocovanie priestupkovej
činnosti a pod.) delegovať na novovzniknuté pracovné pozície.
Aktivita 4.1: Zabezpečenie spolupráce a výkonu služby príslušníkov MsP Turzovka a PZ SR
počas nočných hodín a počas víkendov.
Aktivita 4.2: Podporiť vzdelávanie a rozvoj zamestnancov MsP Turzovka v oblasti prevencie
sociálno – patologických javov, právnej spôsobilosti, fyzickej prípravy a pod.
Aktivita 4.3: Zabezpečiť kontaktovanie MsP Turzovka verejnosťou prostredníctvom
operačného strediska číslom skráteného volania 159.
Aktivita 4.4: Posilniť výkon služby príslušníkov MsP Turzovka prijatím zamestnanca na výkon
práce v oblasti priestupkovej a administratívnej činnosti.
Časový rámec: 04-05/2018 – 12/2021
Realizácia aktivít: príslušníci MsP boli počas služby vysielaní do miest, kde dochádzalo
k incidentom, ako i na preventívne pôsobenie proti vandalizmu a na ochranu obyvateľov Mesta
Turzovka. Pri vysielaní boli inštruovaní, aby svoju služobnú činnosť koordinovali so štátnou
políciou na OOPZ Turzovka.
Vyhodnotenie: nerealizované, Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2019 bol počet
príslušníkov mestskej polície dočasne upravený na početný stav 0, takže uvedené
opatrenie je v súčasnosti bezpredmetné a navrhujeme ho zrušiť.

Opatrenie 5
Vytvorenie strategického dokumentu Bytovej politiky mesta Turzovka 2018 - 2021
Popis cieľa: V súvislosti s potrebou riešenia bytovej problematiky je potrebné
vytvoriť koncepciou rozvoja mesta Turzovka v oblasti podpory výstavby bytov a je potrebné
vypracovať strategický dokument, ktorý by svojim obsahom zabezpečoval kvantitatívnu
dostupnosť kapacít bytového fondu a definoval by kvalitatívne charakteristiky diferencujúce
rôzne typy štandardu pre nájomcov. V súčasnosti meste Turzovka nedisponuje takto
charakterizovaným dokumentom a preto nie sú jasne určené ciele v rámci bytovej politiky
mesta.
Časový rámec: 06/2019 – 12/2021
Vyhodnotenie: zatiaľ nerealizované
Aktualizovať - ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022. Je potrebné prijať uvedený
dokument, ktorý je potrebný v prípade potreby uchádzania sa o podporu pri budovaní
nájomných bytov, presun komerčných bytov do súkromného vlastníctva. Strategickým
dokumentom previazať bytovú politiku s platnou územno-plánovacou dokumentáciou
v oblasti plánov výstavby.

Opatrenie 6
Vypracovať informačnú brožúru pre občanov o kompetenčných možnostiach štátu, VÚC
a obce, t.j. mesta Turzovka v oblasti sociálnych služieb
Popis cieľa: V súvislosti s potrebou jasného identifikovania kompetenčných možností
jednotlivých kľúčových aktérov výkonu sociálnej politiky je potrebné pre občanov mesta
Turzovka vytvoriť prehľadnú brožúru, ktorá bude plniť informatívnu úlohu.
Aktivita 6.1: Zabezpečenie tvorby informačnej brožúry pre občanov o kompetenčných
možnostiach štátu, VÚC a obce t.j. mesta Turzovka v oblasti sociálnych služieb.
Časový rámec: 06/2020 – 09/2020
Vyhodnotenie: realizácia bude prebiehať v r. 2020

Opatrenie 7
Podporiť výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území mesta
Turzovka výkonom jednotlivých opatrení v zmysle § 75 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Popis cieľa: V rámci zabezpečenia spolupráce s organizáciami, ktoré zabezpečujú výkon
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je potrebné podporiť výkon sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území mesta Turzovka výkonom jednotlivých opatrení
v zmysle § 75 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
Aktivita 7.1: Zabezpečenie dostatočného finančného krytia pre výkon opatrení § 75 Zákona
NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z rozpočtu mesta
Turzovka.
Aktivita 7.2: Realizovanie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území
mesta Turzovka výkonom jednotlivých opatrení v zmysle § 75 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z rozpočtu mesta Turzovka.
Časový rámec: 04/2018
Realizácia aktivít: v rámci hodnoteného opatrenia boli realizované aktivity:
- vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Turzovka pre obdobie stanovené do
časového rámca v Programe 13 – zrealizované vo výške: 2 000 € a 1 500 € /Veselé leto/;
- v mesiaci júl/2018 boli organizované denné sústredenia aktivít projektu „Veselé leto.“
Konkrétnymi činnosťami bol podporený výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zmysle § 75 Zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Zrealizované preventívne
programy a aktivity boli zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine
a poskytnutie konkrétnej pomoci, predovšetkým so zameraním na uspokojovanie potrieb
dieťaťa (detí). Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Žilinského samosprávneho kraja,
vo výške 600 €. Aktivity vyplývajúce zo stanovenej právnej normy sú vykonávané v rámci
samosprávnej pôsobnosti v spolupráci s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu
Dúha priebežne, za súčinnosti príslušných inštitúcií – ÚPSVAR, Centrum pre deti a rodiny,
Občianske združenia po súčasnosť.
Vyhodnotenie: zrealizované

OPATRENIA ZAMERANÉ NA SENIOROV

Opatrenie 1
Zabezpečiť prístup seniorov k službám v centre mesta za pomoci verejného autobusového
spojenia
Popis cieľa: V súvislosti s princípom dostupnosti verejnej infraštruktúry a služieb je nevyhnuté
podporiť prístup seniorov do centra mesta. Cieľom je zabezpečiť prístup seniorov k službám
v centre mesta za pomoci verejného autobusového spojenia a to vytvorením zastávky autobusu
na Železničnej stanici a využívaním nízkopodlažných prípadne bezbariérových autobusov.
Aktivita 1.1: Vytvorenie zastávky autobusu na Železničnej stanici (s príslušným vybavením –
strešné krytie, lavička, odpadkový kôš).
Aktivita 1.2: Zabezpečenie dopravného spojenia verejnej autobusovej prepravy osôb
nízkopodlažným prípadne bezbariérovým autobusom.
Časový rámec: 03-04/2018 – 12/2018
Realizácia aktivít: v období 07/2018 – 11/2018 – bola zrealizovaná stavba – dopravné
prepojenie miestnych komunikácií – Nádražná ul. s areálom polikliniky. Myšlienkou projektu
bolo vrátiť verejné autobusové spojenie a autobusové nástupište do centra mesta. V rámci
stavby sa vybudovalo autobusové nástupište, chodníky pre peších, prvky drobnej architektúry,
novovybudované prístupové komunikácie, verejné osvetlenie. Stavbu zrealizovala stavebná
firma STRABAG s.r.o. v celkovej sume 571 162, 40 €/ rozpočet Mesta Turzovka.
Vyhodnotenie: Aktivita 1.1 - zrealizované
Aktivita 1.2 – pre vstup a výstup z nízkopodlažných autobusov je potrebná riadne
vybudovaná technická infraštruktúra vyvýšenými ostrovčekmi, ktoré má Mesto
Turzovka čiastočne poriešené, okolité obce však nie. Z uvedeného dôvodu navrhujeme
aktivitu hodnoteného opatrenia odstrániť.

Opatrenie 2
Vybudovanie a zriadenie sociálnej služby Denného centra, podľa § 56 Zákona NR SR
448/2008 o sociálnych službách
Popis cieľa: V súvislosti s princípom podpory využívania sociálnych služieb pre komunitu
obyvateľov mesta Turzovka na lokálnej úrovni je potrebné vybudovať a zriadiť sociálnu službu
– Denné centrum. Toto zariadenie sa bude orientovať okrem tvorby podmienok na
plnohodnotné trávenie voľného času i na výkon sociálneho poradenstva cieľovej skupine, ku
ktorej partia fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným
stavom, rodičia s dieťaťom alebo seniori z lokalít mesta Turzovka.
Aktivita 2.1: Vybudovanie vhodného priestoru pre sociálnu službu Denného centra.
Aktivita 2.2: Registrácia a spustenie sociálnej služby Denného centra.
Časový rámec: 03-05/2018 – 05-06/2020
Realizácia aktivít: v rámci hodnoteného opatrenia boli aktualizované písomnosti potrebné
pre registráciu uvedenej sociálnej služby. Denné centrum (priestor pre využívanie jeho členov)
je zaradené do komplexu sociálnych služieb v rámci projektu – Nové sociálne služby na
komunitnej úrovni v meste Turzovka. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok mesta

Turzovka bolo vyhovené Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky. Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu
1 319 999,06 €. Predpokladaný začiatok prác 03/2020. Prvá etapa bude spočívať v demolácii
objektu bývalej školy Turzovka/Vyšný Koniec.
Je možnosť prehodnotenia i iných priestorov pre uvedený druh sociálnej služby, v súvislosti so
vznikom právneho subjektu Spojenej školy, ktorý bude postupne pre organizačné zložky
upravovať priestorové zázemie.
Vyhodnotenie: realizuje sa
- ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022

Opatrenie 3
Výstavba pobytového zariadenia sociálnych služieb v lokalite mesta Turzovka Zariadenie pre seniorov, podľa § 35 Zákona NR SR 448/2008 o sociálnych službách
Popis cieľa: V súvislosti s princípom deinštitucionalizácie, v rámci podpory sociálnych služieb
na lokálnej úrovni pre komunitu je potrebné zriadiť sociálnu službu – Zariadenie pre seniorov.
Aktivita 3.1: Zabezpečiť finančné krytie výstavby sociálnej služby z prostriedkov Európskych
štrukturálnych fondov.
Aktivita 3.2: Vybudovanie a zriadenie sociálnej služby ZPS.
Aktivita 3.3: Vytvorenie pracovných miest a spustenie činnosti sociálnej služby – ZPS v plnom
rozsahu.
Časový rámec: 03-04/2018 – 05-06/2020
Realizácia aktivít: pre naplnenie hodnoteného opatrenia mesto Turzovka predložilo
projektový zámer a následne Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Úradu žilinského
samosprávneho kraja, odboru SO pre IROP, ktorej bolo vyhovené Rozhodnutím Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Schválená výška nenávratného
finančného príspevku predstavuje sumu 1 319 999,06 €. Predpokladaný začiatok prác 03/2020.
Prvá etapa bude spočívať v demolácii objektu bývalej školy Turzovka/Vyšný Koniec.
Vyhodnotenie: realizuje sa
- ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022/aktualizovať časový harmonogram

Opatrenie 4
Rozšírenie technicko-priestorovej podpory sociálnej služby- Jedálne, podľa § 58 Zákona
NR SR 448/2008 o sociálnych službách
Popis cieľa: V súvislosti s princípom podpory využívania sociálnych služieb v domácom
prostredí je potrebné rozšíriť technickú podporu sociálnej služby – Jedálne, podľa § 58 Zákona
NR SR 448/2008 Z.z v oblasti distribúcie stravy. V súčasnosti sú služby Jedálne zabezpečované
školským zariadením, avšak toto zariadenie neposkytuje stravu jednotlivcom počas sviatkov,
víkendov a školských prázdnin. Z toho dôvodu je potrebné riešiť situáciu v zmysle udržania,
resp. zvyšovania kvality života osôb, ktoré sú na sociálnu službu odkázané a využívajú ju.
Taktiež je potrebné rozšíriť technicko-priestorové kapacity sociálnej služby realizovanej
prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.

Aktivita 4.1: Zabezpečenie výdaja stravy počas sviatkov, víkendov a školských prázdnin (napr.
zmluva so stravovacími zariadeniami v lokalite a pod.).
Aktivita 4.2: Rozšírenie technicko-priestorovej podpory sociálnej služby o kapacity na výdaj
stravy a úschovu materiálnych potrieb.
Časový rámec: 03-04/2018 – 05-06/2020
Realizácia aktivít: poskytovanie podpornej sociálnej služby Jedáleň bolo od r. 2018 rozšírené
o poskytovanie tejto sociálnej služby na obdobie počas jarných prázdnin.
Aj tento druh sociálnej služby (pre rozšírenie technicko-priestorovej podpory) bol zaradený do
komplexu sociálnych služieb v rámci projektu – Nové sociálne služby na komunitnej úrovni
v meste Turzovka. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok mesta Turzovka bolo vyhovené
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 1 319 999,06 €.
Predpokladaný začiatok prác 03/2020. Prvá etapa bude spočívať v demolácii objektu bývalej
školy Turzovka/Vyšný Koniec.
Vyhodnotenie: realizuje sa
- ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022

Opatrenie 5
Rozšírenie sociálnej služby - Opatrovateľskej služby, podľa § 41 Zákona NR SR
448/2008 o sociálnych službách
Popis cieľa: V súvislosti s princípom podpory využívania sociálnych služieb na komunitnej
úrovni je potrebné rozšíriť sociálnu službu – Opatrovateľskej služby § 41 Zákona NR SR
448/2008 o sociálnych službách, nakoľko v rámci ukončenia Národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby, dochádza k ukončeniu výkonu opatrovanej služby neverejnými
poskytovateľmi sociálnej služby. Mesto Turzovka preto rozšíri už existujúcu sociálnu službu
v zmysle zabezpečenia kvality života seniorov a osôb odkázaných na poskytnutie tejto služby.
Aktivita 5.1.: Zabezpečenie vhodných priestorov pre rozšírenú sociálnu službu/ Vybudovania
vhodného priestoru pre sociálnu službu.
Aktivita 5.2: Vytvorenie pracovných miest v rámci zabezpečenia plynulej činnosti sociálnej
služby.
Časový rámec: 02-04/2018 – 05-06/2020
Realizácia aktivít: vo veci plnenia aktivity 5.1. konštatujeme, že aj tento druh sociálnej služby
je zaradený do komplexu sociálnych služieb v rámci projektu – Nové sociálne služby na
komunitnej úrovni v meste Turzovka. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok mesta
Turzovka bolo vyhovené Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky. Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu
1 319 999,06 €. Predpokladaný začiatok prác 03/2020. Prvá etapa bude spočívať v demolácii
objektu bývalej školy Turzovka/Vyšný Koniec.
- aktivita 5.2. je v plnení na základe skutočnosti, že sa Mesto Turzovka ku dňu 24.08.2018
zapojilo do výzvy OP ĽZ DOP - Podpora opatrovateľskej služby. K obdobiu august/2018 bola
opatrovateľská služba poskytovaná prostredníctvom 5 opatrovateliek, pre 10 klientov.
K obdobiu december/2019 – v rámci uvedenej výzvy, pod názvom projektu Zlepšenie

sociálnej služby v Meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby je
sociálna služba poskytovaná prostredníctvom 8 opatrovateliek pre 15 klientov. Harmonogram
projektu je nastavený na 25 mesiacov ( ukončenie projektu 03/2021) pre 8 opatrovateliek/plný
pracovný úväzok. Oprávnené výdavky/mzdové výdavky - predstavujú 114 000 € / jednotková
cena 570 € / mesiac/opatrovateľka. Na základe Žiadostí o platbu, ktoré Mesto Turzovka
predložilo Implementačnej agentúre MPSVaR bola Mesto Turzovka za r. 2019 vyplatená suma
nárokovaných finančných prostriedkov doposiaľ vo výške 11 129,68 €.
Vyhodnotenie: plní sa
- ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022

Opatrenie 6
Zriadenie podpornej sociálnej služby- Práčovne, podľa § 59 Zákona NR SR 448/2008
o sociálnych službách
Popis cieľa: V súvislosti s princípom podpory využívania podporných sociálnych služieb na
komunitnej úrovni je potrebné zriadiť sociálnu službu – Pracovňu, podľa § 59 Zákona NR SR
448/2008 o sociálnych službách, kde sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
Aktivita 6.1.: Zabezpečenie vhodných priestorov na novovzniknutú sociálnu službu
a registrácie sociálnej služby Práčovne na VÚC Žilina.
Aktivita 6.2.: Vytvorenie pracovných miest v rámci zabezpečenia činnosti sociálnej služby –
Práčovne.
Časový rámec: 02-04/2018 – 05-06/2020 - priebežne
Realizácia aktivít: vo veci plnenia aktivity 6.1. konštatujeme, že aj tento druh sociálnej služby
je zaradený do komplexu sociálnych služieb v rámci projektu – Nové sociálne služby na
komunitnej úrovni v meste Turzovka. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok mesta
Turzovka bolo vyhovené Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky. Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu
1 319 999,06 €. Predpokladaný začiatok prác 03/2020. Prvá etapa bude spočívať v demolácii
objektu bývalej školy Turzovka/Vyšný Koniec.
Vyhodnotenie: realizuje sa
- ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022

OPATRENIA ZAMERANÉ NA OBYVATEĽOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI A ICH
RODINY

Opatrenie 1
Zriadenie sociálnej služby- Prepravnej služby, podľa § 42 Zákona NR SR 448/2008
o sociálnych službách

Popis cieľa: V súvislosti s princípom podpory využívania sociálnych služieb v lokalite mesta Turzovka
a blízkeho okolia je potrebné zriadiť sociálnu službu – Prepravnú služby § 42 Zákona NR SR 448/2008
o sociálnych službách, nakoľko možnosti verejnej dopravy do zdravotníckych, sociálnych a iných
zariadení v kompetencií ŽSK často nie sú plne dostupné pre osoby so zníženou možnosťou pohybu
a prepravy. Mesto Turzovka preto zriadi sociálnu službu s potrebným vybavením ako napr. zdvíhacia
plošina, v zmysle zvyšovania kvality života seniorov a osôb odkázaných na poskytnutie tejto služby
a zabezpečí tak ich prístup k službám inak dostupným bežnej populácií.

Aktivita 1.1: Zabezpečiť finančné krytie zriadenia sociálnej služby z prostriedkov Európskych
štrukturálnych fondov.
Aktivita 1.2: Vybudovanie a zriadenie sociálnej služby.
Aktivita 1.3: Vytvorenie pracovných miest a spustenie činnosti sociálnej služby v plnom
rozsahu.
Časový rámec: 03-05/2018 – 05-06/2020
Vyhodnotenie: zatiaľ nerealizované
Nie sú požiadavky z praxe na výkon uvedenej prepravnej služby/vzhľadom na mestský
charakter, navrhujeme opatrenie - zrušiť.

Opatrenie 2
Zabezpečiť prístup osôb so špecifickými potrebami k službám v centre mesta za pomoci
debarierizácie prostredia
Popis cieľa: V súvislosti s princípom dostupnosti verejnej infraštruktúry a služieb je nevyhnuté
podporiť prístup osôb so špecifickými potrebami do centra mesta a k verejným službám, ktoré
sú inak dostupné bežnej populácií Cieľom je zabezpečiť prístup osôb so špecifickými
potrebami k službám v centre mesta za pomoci debarierizácie prostredia a to napr. vytvorením
špecifických nájazdov, plošín a pomôcok k prekonávaniu prekážok, resp. ich odstránením.
Aktivita 2.1: vytvorenie bezbariérového prostredia v meste Turzovka so zabezpečeným
prístupom osôb so špecifickými potrebami k službám v centre mesta.
Časový rámec: 04-06/2018 – 03-04/2019
Realizácia aktivít: v mesiaci október/2018 Úrad žilinského samosprávneho kraja vybudoval
prístupovú plošinu s prekrytím pred budovou bývalej polikliniky, pre imobilných pacientov.
Vyhodnotenie: zatiaľ nerealizované
Navrhujeme: aktualizovať - ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022
Opatrenie 3
Zabezpečiť prístup osôb so špecifickými potrebami k službám zamestnanosti za podpory
aktívnych opatrení trhu práce
Popis cieľa: V súvislosti s princípom začlenenia osôb so špecifickými potrebami je potrebné
zabezpečiť využívanie aktívnych opatrení na trhu práce k naplneniu cieľa integrácie na trhu
práce. Cieľom je zabezpečiť prístup osôb so špecifickými potrebami k službám zamestnanosti
a to napr. využitím špecifických nástrojov aktívnych opatrení trhu práce, napr. vytvorením
chránenej dielne, chráneného pracoviska a pod.

Aktivita 3.1: Analýza pracovného potenciálu osôb so špecifickými potrebami v meste
Turzovka.
Aktivita 3.2: Vytvorenie pracovných príležitostí pre osoby so špecifickými potrebami v meste
Turzovka.
Časový rámec: 04-06/2018 – 03-04/2019
Realizácia aktivít: Mesto Turzovka ku dnešnému dňu zamestnáva v chránenej dielni 4
zamestnancov so zdravotným postihnutím. Zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na
podateľni a pri prevádzke kamerového systému.
Vyhodnotenie: zatiaľ nerealizované rozšírenie chránenej dielne a chráneného pracoviska
Aktualizovať - ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022
Opatrenie 4
Cieľ: Zabezpečiť výkon služieb ÚPSVaR Čadca - Oddelenie peňažných príspevkov na
kompenzáciu ŤZP a posudkových činností v meste Turzovka
Popis cieľa: V rámci podpory služieb na lokálnej úrovni je potrebné zabezpečiť výkon služieb
ÚPSVaR - Čadca Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových
činností v meste Turzovka. V súčasnosti musia osoby so špecifickými potrebami v oblasti
kompenzácie ŤZP cestovať za službou do Čadce, čo vzhľadom na ich finančnú situáciu
a problémy s pohyblivosťou a dopravou nie je efektívnym riešením. Z toho dôvodu je vhodné
podporiť výkon daného oddelenia v meste Turzovka vo vybraných hodinách a dňoch tak, aby
bol zabezpečený prístup občanov k službe bez nutnosti cestovania do Čadce.
Aktivita 4.1.: Vyjednávanie podmienok zabezpečenia výkon služieb ÚPSVaR - Čadca
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností v meste
Turzovka.
Aktivita 4.2: Spustenie činnosti ÚPSVaR - Čadca, Oddelenie peňažných príspevkov na
kompenzáciu ŤZP a posudkových činností v meste Turzovka.
Časový rámec: 01/2019 – 07/2019
Vyhodnotenie: zatiaľ od obdobia schválenia komunitného plánu nerealizované
Aktualizovať - ponechať s realizáciou na obdobie 2020-2022

