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INTERPELÁCIA podaná mailom dňa 11.11.2021
INTERPELÁCIA
Poslanec :
Interpelovaný:

Ing. Jakub Mrva
starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý

Predmet interpelácie: parčík Rozvodná
ZNENIE INTERPELÁCIE:
Dovoľte mi interpelovať Vás vo veci realizácie parčíka na Rozvodnej.
Rad by som sa spýtal nasledovne otázky.
1. Kedy bol oficiálny termín dokončenia parčíka, ak sa nemýlim, termín bol stanovený na júl? Prosím
o presný dátum.
2. Nakoľko parčík nie je ani zďaleka dokončený, prosím o informáciu, či bude dodávateľovi prác za
omeškanie udelená pokuta, penále a ak áno, v akej výške?
3. Kedy príde k dokončeniu nedorobkov – napr. ostrých drôtov trčiacich z oplotenia, nakrivo
položených dlaždíc, vyriešeniu zatápania okolia bytového domu Vlárska 48, odstráneniu stavebného
materiálu vysypaného na zeleni?
4. V parčíku bola realizovaná nová výsadba stromov a trvaliek. Stromy však neboli vyše 2 týždňov,
keď nepršalo, poliate. Mnohým obschli koruny, následky tejto zanedbanej starostlivosti uvidíme asi
až na jar. Rad by som sa však spýtal, kto je za zanedbanú starostlivosť zodpovedný, kto mal stromy
od vysadenia polievať?
5. Rad by som sa spýtal, ako a kedy príde k oprave svahu, ktorý rozryli diviaky a k náhradnej výsadbe
trvaliek, ktoré mnohé boli vykopnuté a vyschli. Ja som sa ich snažil čo najskôr zasadiť, mnohé však
vyzerajú, že neprežili.
6. Kedy príde k osadeniu lavičiek na oporný gabionový múr vo výklenkoch tak, ako bolo navrhnute v
projekte?
7. Či príde k osadeniu lavičiek s operadlom, ktoré si najmä seniori žiadali, napriek tomu boli osadene
len lavičky bez operadla.
8. Kedy príde k osadeniu osvetlenia, nakoľko je parčík v noci tmavý a ľudia ho už aktívne využívajú.
9. Kto ma na starosti údržbu parčíka – t.j. vysypávanie smetných nádob, ktoré sa plnia, údržbu
schodiska, na ktorom sú kopy lístia.
10. Či bude zabezpečená zimná údržba v parčíku, ak áno, kto ju bude realizovať.

Zodpovedný za vypracovanie odpovede: Ing. Jozef Varga, vedúci oddelenia investícií
ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Ing. Jozef Varga
ODPOVEĎ:
11. Kedy bol oficiálny termín dokončenia parčíka, ak sa nemýlim, termín bol stanovený na júl? Prosím
o presný dátum.
Stavenisko bolo odovzdané 9.4.2021 a termín ukončenia 90 dní od prevzatia podľa ZOD.
12. Nakoľko parčík nie je ani zďaleka dokončený, prosím o informáciu, či bude dodávateľovi prác za
omeškanie udelená pokuta, penále a ak áno, v akej výške?
Termín bol posúvaný z dôvodu naviac prac, nekompletnosti a chyb v PD, výskytu COVID-u na
stavbe
13. Kedy príde k dokončeniu nedorobkov – napr. ostrých drôtov trčiacich z oplotenia, nakrivo
položených dlaždíc, vyriešeniu zatápania okolia bytového domu Vlárska 48, odstráneniu stavebného
materiálu vysypaného na zeleni?
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Dlaždice majú toleranciu v zmysle STN, zatápanie okolia je spôsobene tým, že je k nemu
vyspádovaná ulica a cez chýbajúce obrubníky v ceste tam steká voda. Komunikácia je v správe
Magistrátu.
14. V parčíku bola realizovaná nová výsadba stromov a trvaliek. Stromy však neboli vyše 2 týždňov,
keď nepršalo, poliate. Mnohým obschli koruny, následky tejto zanedbanej starostlivosti uvidíme asi
až na jar. Rad by som sa však spýtal, kto je za zanedbanú starostlivosť zodpovedný, kto mal stromy
od vysadenia polievať?
V ZOD so zhotoviteľom bola zazmluvnená jedna zálievka po vysadení. Stromy majú vegetačný kľud
a nemali by sa zalievať.
15. Rad by som sa spýtal, ako a kedy príde k oprave svahu, ktorý rozryli diviaky a k náhradnej výsadbe
trvaliek, ktoré mnohé boli vykopnuté a vyschli. Ja som sa ich snažil čo najskôr zasadiť, mnohé však
vyzerajú, že neprežili.
Oprava svahu spôsobená diviakmi je opakovaný problém, ktorého odstránenie nevieme opakovane
uplatňovať u dodávateľa.
16. Kedy príde k osadeniu lavičiek na oporný gabionový múr vo výklenkoch tak, ako bolo navrhnute v
projekte?
Lavičky boli zápisom v SD, zrušené a neboli fakturované
17. Či príde k osadeniu lavičiek s operadlom, ktoré si najmä seniori žiadali, napriek tomu boli osadene
len lavičky bez operadla.
Nebolo v PD.
18. Kedy príde k osadeniu osvetlenia, nakoľko je parčík v noci tmavý a ľudia ho už aktívne využívajú.
Svietidla boli odovzdane a budú nainštalované po upresnení spôsobu ich uchytenia, aby
nedochádzalo k ich znehodnoteniu
19. Kto ma na starosti údržbu parčíka – t.j. vysypávanie smetných nádob, ktoré sa plnia, údržbu
schodiska, na ktorom sú kopy lístia.
Po zaradení do majetku a zverení EKO VPS.
20. Či bude zabezpečená zimná údržba v parčíku, ak áno, kto ju bude realizovať.
Po zaradení do majetku a zverení EKO VPS.
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INTERPELÁCIA
podaná mailom dňa 09.11.2021
INTERPELÁCIA
Poslanec :
Interpelovaný:

Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.
starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý

Znenie interpelácie:
Interpelujem Vás, pán starosta Rudolf Kusý vo veci
ZNENIE INTERPELÁCIE:
1. Rekonštrukcie budovy za účelom poskytovania sociálnej služby včasnej intervencie na
Makovického.
1.1 Má projekt už právoplatné stavebné povolenie?
1.2 Aká je celková hodnota tejto investície
1.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
1.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
1.5 V akom štádiu je príprava projektu
1.6 Kedy MČ predloží žiadosť o NFP?
Dňa 13. 10. 2021 bola vyhlásená relevantná výzva, v ktorej MČ BANM môže žiadať financie
a toto 1. kolo sa uzatvára 13. 12. 2021.
1.7 Kedy najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa?
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-poskytovania-novych-aexistujucich-socialnych-sluzieb-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-asocialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kura/1124-67-1124-17199/

Zodpovedný za vypracovanie odpovede: Ing. Tomáš Čajda, VO dopravy, európskych fondov
a verejného obstarávania

ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Čajda
ODPOVEĎ:
1.1 Má projekt už právoplatné stavebné povolenie?
V súčasnosti nemáme vydané právoplatné stavebné povolenie.
1.2 Aká je celková hodnota tejto investície –
Cca. 1 000 000 EUR.
1.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
CVI Makovického je z IROP a podiely financovania pre viac rozvinutý región je 50% EFRR,
45% ŠR a 5% VZ
1.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
Projekty sú prierezové naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje ako odd. dopravy,
európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony súvisiace s podávaním ŽoNFP,
verejným obstarávaním ako aj investičné oddelenie za vecnú a technickú stránku projektov, tak aj
oddelenie právne, ktoré usmerňuje a pripravuje návrhy jednotlivých zmlúv do verejného
obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to nie je práca konkrétne jedného pracovníka, ale
práca „tímová“.
1.5 V akom štádiu je príprava projektu
Projektová dokumentácia kompletná, pripravuje sa žiadosť o poskytnutie NFP.
1.6 Kedy MČ predloží žiadosť o NFP?
Dňa 13. 10. 2021 bola vyhlásená relevantná výzva, v ktorej MČ BANM môže žiadať financie a toto
1. kolo sa uzatvára 13. 12. 2021. –
Plánované podanie žiadosti je v termíne v súlade s výzvou do 14.2.2022
1.6 Kedy najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa?
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https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-poskytovania-novych-aexistujucich-socialnych-sluzieb-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-asocialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kura/1124-67-1124-17199/
Verejné obstarávanie plánujeme vyhlásiť po schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

ZNENIE INTERPELÁCIE:
2. MŠ Teplická – dňa 26. 10. 2021 mala MČ BANM otvárať obálky v poradí už z tretieho verejného
obstarávania?
2.1 Vybrala MČ zhotoviteľa? Prosím uviesť jeho IČO a názov i čiastku, za ktorú stavbu zrealizuje.
2.2 Aká je celková hodnota tejto investície
2.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
2.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.

Zodpovedný za vypracovanie odpovede: Ing. Tomáš Čajda, VO dopravy, európskych fondov
a verejného obstarávania

ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Čajda
ODPOVEĎ:
2 MŠ Teplická – dňa 26. 10. 2021 mala MČ BANM otvárať obálky v poradí už z tretieho verejného
obstarávania?
Áno, 26.10.2021 bolo otváranie ponúk na MŠ Teplická.
2.1 Vybrala MČ zhotoviteľa? Prosím uviesť jeho IČO a názov i čiastku, za ktorú stavbu
zrealizuje.
V súčasnosti prebiehajú procesné úkony súvisiace s vyhodnocovaním ponúk a podmienok
účasti. Po úplnom vyhodnotení bude vyhotovená zápisnica z vyhodnotenia ako aj odoslaná
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk do vestníka verejného obstarávania a následne
v zákonom stanovenej lehote ak nebude podaná námietka pristúpi MČ BANM k podpisu
zmluvy s úspešným uchádzačom a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania bude
postúpená na povinnú kontrolu na RO.
2.2 Aká je celková hodnota tejto investície
Cca. 1 000 000 EUR.
2.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
EÚ 50%, 45% ŠR a 5%VZ
2.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho
pracovníka.
Projekty sú prierezové naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje ako odd.
dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony súvisiace
s podávaním ŽoNFP, verejným obstarávaním ako aj investičné oddelenie za vecnú
a technickú stránku projektov, tak aj oddelenie právne, ktoré usmerňuje a pripravuje návrhy
jednotlivých zmlúv do verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to nie je
práca konkrétne jedného pracovníka, ale práca „tímová“.

ZNENIE INTERPELÁCIE:
3. MŠ Vihorlatská –
3.1 Má projekt už právoplatné stavebné povolenie?
3.2 Aká je celková hodnota tejto investície
3.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
3.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
3.5 V akom štádiu je realizácia projektu?
3.6 Prebehlo už verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ak nie, kedy sa uskutoční?
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Zodpovedný za vypracovanie odpovede: Ing. Tomáš Čajda, VO dopravy, európskych fondov
a verejného obstarávania

ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Čajda
ODPOVEĎ:
3 MŠ Vihorlatská –
3.1 Má projekt už právoplatné stavebné povolenie?
Áno, projekt má právoplatné stavebné povolenie.
3.2 Aká je celková hodnota tejto investície
Cca. 1 000 000 EUR.
3.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
EÚ 50%, 45% ŠR a 5%VZ
3.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho
pracovníka. Projekty sú prierezové naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje
ako odd. dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony
súvisiace s podávaním ŽoNFP, verejným obstarávaním ako aj investičné oddelenie za
vecnú a technickú stránku projektov, tak aj oddelenie právne, ktoré usmerňuje a pripravuje
návrhy jednotlivých zmlúv do verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to
nie je práca konkrétne jedného pracovníka, ale práca „tímová“.
3.5 V akom štádiu je realizácia projektu?
V súčasnosti prebieha aktualizácia PHZ a rozpočtu stavby, následne bude vyhlásené
verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.
3.6 Prebehlo už verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ak nie, kedy sa uskutoční?
Odpoveď vyššie v bode 3.5. Konkrétny dátum alebo časový rámec je ťažké predpokladať
nakoľko
závisí
od
viacerých
faktorov,
najmä
však
od
doručenia
zrevidovaného/zaktualizovaného rozpočtu stavby potrebného k vyhláseniu verejného
obstarávania.

ZNENIE INTERPELÁCIE:
4. Rozšírenie ZŠ Odborárska – MČ na realizáciu projektu nezískala podporu v rámci výzvy irop-po7sc74-2021-73.
4.1 Dôvodom bolo zahrnuté vnútorné vybavenie avšak nie v súlade so stanoveným postupom, či
bol aj iný, prosím všetky vymenovať.
4.2 Má MČ ešte šancu na získanie NFP a môže predložiť žiadosť znovu v tejto výzve? Dokedy?
4.3 Urobila to alebo to urobí, prosím uviesť konkrétny dátum.
4.4 Aká je celková hodnota tejto investície
4.5 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
4.6 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
4.7 Kedy sa najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa?

Zodpovedný za vypracovanie odpovede: Ing. Tomáš Čajda, VO dopravy, európskych fondov
a verejného obstarávania

ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Čajda
ODPOVEĎ:
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Rozšírenie ZŠ Odborárska – MČ na realizáciu projektu nezískala podporu v rámci výzvy irop-po7sc74-2021-73.
Dňa 11.10.2021 bolo doručené zastavenie konania žiadosti o NFP „Rozšírenie kapacít tried ZŠ
Odborárska č.2.
4.1 Dôvodom bolo zahrnuté vnútorné vybavenie avšak nie v súlade so stanoveným postupom, či
bol aj iný, prosím všetky vymenovať.
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V súlade s príručkou pre žiadateľa nebol realizovaný prieskum trhu na vnútorné vybavenie
a na stavebný dozor, z týchto dôvodov bola zamietnutá žiadosť o poskytnutie NFP, nakoľko
sme týmito dokladmi nedisponovali ani ku dňu resp. v termíne stanovenom na doplnenie.
4.2 Má MČ ešte šancu na získanie NFP a môže predložiť žiadosť znovu v tejto výzve? Dokedy?
Áno má, bude podaný v 3. kole výzvy
4.3 Urobila to alebo to urobí, prosím uviesť konkrétny dátum.
do 29.11.2021
4.4 Aká je celková hodnota tejto investície
Cca 1 465 000 EUR.
4.5 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
EÚ zdroje 95% a 5% VZ
4.6 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
Projekty sú prierezové naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje ako odd. dopravy,
európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony súvisiace s podávaním
ŽoNFP, verejným obstarávaním ako aj investičné oddelenie za vecnú a technickú stránku
projektov, tak aj oddelenie právne, ktoré usmerňuje a pripravuje návrhy jednotlivých zmlúv
do verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to nie je práca konkrétne jedného
pracovníka, ale práca „tímová“.
4.7 Kedy sa najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa?
Verejné obstarávanie plánujeme vyhlásiť po schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

ZNENIE INTERPELÁCIE:
5. Rozšírenie ZŠ Cádrova – MČ na realizáciu projektu nezískala podporu v rámci výzvy irop-po7-sc742021-73.
5.1 Dôvodom bolo chýbajúce stavebné povolenie či bol aj iný, prosím všetky vymenovať.
5.2 Má MČ ešte šancu na získanie NFP a môže predložiť žiadosť znovu v tejto výzve? Dokedy?
5.3 Urobila to alebo to urobí, prosím uviesť konkrétny dátum.
5.4 Aká je celková hodnota tejto investície
5.5 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
5.6 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
5.7 Kedy najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa?

Zodpovedný za vypracovanie odpovede: Ing. Tomáš Čajda, VO dopravy, európskych fondov
a verejného obstarávania

ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Čajda
ODPOVEĎ:
5 Rozšírenie ZŠ Cádrova – MČ na realizáciu projektu nezískala podporu v rámci výzvy irop-po7-sc742021-73.
5.1 Dôvodom bolo chýbajúce stavebné povolenie či bol aj iný, prosím všetky vymenovať. V rámci
doručenej žiadosti o doplnenie chýbajúcich dokladov a dokumentov bolo vyžiadané
nasledovné: finančná analýza, stavebné povolenie, prieskum trhu na stavebný dozor, prieskum
trhu na vybavenie tried, prieskum trhu na zariadenie kuchyne – týmito dokladmi sme ku dňu
podania žiadosti ako aj ku dňu doručenej výzvy na doplnenie nedisponovali a preto nebolo
možné ich ani v stanovenej lehote doplniť. Z vyššie uvedených dôvodov by bolo zastavené
konanie v rámci administratívnej kontroly projektu a preto MČ BANM dňa 14.10.2021 doručila
späťvzatie žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle § 20 ods. 1 a) zákona 292/2014 Z. z. na RO
MIRRI SR.
5.2 Má MČ ešte šancu na získanie NFP a môže predložiť žiadosť znovu v tejto výzve? Dokedy?
Áno má, bude podaný v 3. kole výzvy t. j. v termíne do 29.11.2021.
5.3 Urobila to alebo to urobí, prosím uviesť konkrétny dátum.
do 29.11.2021
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5.4 Aká je celková hodnota tejto investície
Cca 2 600 000 EUR.
5.5 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
EÚ zdroje 95% a 5% VZ
5.6 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
Projekty sú prierezové naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje ako odd. dopravy,
európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony súvisiace s podávaním ŽoNFP,
verejným obstarávaním ako aj investičné oddelenie za vecnú a technickú stránku projektov, tak
aj oddelenie právne, ktoré usmerňuje a pripravuje návrhy jednotlivých zmlúv do verejného
obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to nie je práca konkrétne jedného pracovníka, ale
práca „tímová“.
5.7 Kedy najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa?
Verejné obstarávanie plánujeme vyhlásiť po schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

ZNENIE INTERPELÁCIE:
6. Protihluková stena ZŠ Odborárska.
6.1 V akom stave je príprava projektu?
6.2 Aká je celková hodnota tejto investície
6.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
6.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka.
6.5 Kedy najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa?

Zodpovedný za vypracovanie odpovede: Ing. Jozef Varga, VO investícií
ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Varga
ODPOVEĎ:
6 Protihluková stena ZŠ Odborárska.
6.1 V akom stave je príprava projektu?
V štádiu finalizácie projektovej dokumentácie.
6.2 Aká je celková hodnota tejto investície
Rozpočtová cena bude jasná koncom 11.týždna, na rozpočte sa pracuje. Predpokladaná hodnota
sa pohybuje v rozsahu 320 000- 340 000 €
6.3 Z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely.
Predpoklad z vlastných zdrojov.
6.4 Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho
pracovníka. Projekty sú prierezové naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje
ako odd. dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony
súvisiace s podávaním ŽoNFP, verejným obstarávaním ako aj investičné oddelenie za
vecnú a technickú stránku projektov, tak aj oddelenie právne, ktoré usmerňuje a pripravuje
návrhy jednotlivých zmlúv do verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to
nie je práca konkrétne jedného pracovníka, ale práca „tímová“.
6.5 Kedy najskôr sa môže uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa? Verejné
obstarávanie je možné vyhlásiť po obdržaní projektovej dokumentácie, rozpočtu stavby
a výkazu výmer a schválených rozpočtových prostriedkov na túto investičnú akciu.

Zodpovedná za vypracovanie odpovede: Mgr. Iveta Marčíková, VO sociálnych služieb
ODPOVEĎ VYPRACOVAL: Mgr. Sečanská, Mgr. Velšmídová, p. Tomšú, p. Janovičová
ZNENIE INTERPELÁCIE:
7

Poskytnutia údajov o počte:
7.1 posúdených obyvateľov MČ na konkrétne sociálne služby za roky 2016-2021
7.2 klientov terénnej opatrovateľskej služby v rokoch 2016-2021,
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7.3 stravníkov (obedy) v rokoch 2016-2021,
7.4 klientov sociálnej výdajne v rokoch 2016-2021
7.1 posúdených obyvateľov MČ na konkrétne sociálne služby za roky 2016-2021
ROK
2016
2017
2018
2019 2020
opatrovateľská služba

114

110

Zariadenie pre seniorov

232

232

Zariadenie opatrovateľskej služby

196
3

denný stacionár

230

109

125

101

198

225

150

152

196

230

137

139

148

3

14

7

8

18

Počet uvedených žiadostí v roku 2021 je k 31.10.2021
7.2 klientov terénnej opatrovateľskej služby v rokoch 2016-2021,
Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2016 - 141
Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2017 - 155
Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2018 - 141
Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2019 - 140
Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2020 - 147
Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 12.11.2011 - 143
Uvedené počty sa týkajú všetkých klientov v opatrovateľskej službe v danom roku
7.3 stravníkov (obedy) v rokoch 2016-2021,
Počet stravníkov- v počte od 180 - 210 stravníkov v každom roku
7.4 klientov sociálnej výdajne v rokoch 2016-2021
Klientov v sociálnej výdajni – v počte od 180 – 205 v každom roku
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