
Vyjadrenie sociálnej komisie k návrhu kúpy domu na účely zariadenia pre seniorov 

Penzión pre seniorov je jedným z bodov spoločného programu. Avšak po zhodnotení situácie, na základe 

rozhovorov členov  sociálnej komisie s viacerými seniormi a po skúsenostiach z terénnej sociálnej práce, 

sme prišli k záveru, že o umiestnenie v penzióne je reálne minimálny záujem. Pre každého je to 

posledným riešením, ktoré by naši občania prijali, akési zadné dvierka.  

Sociálna komisia riešila už niekoľkokrát prípady, kedy občianka v ťažkom zdravotnom stave potrebovala 

opateru, ktorú jej nemal kto poskytnúť a najvhodnejšie by bolo umiestnenie do zariadenia pre seniorov, 

ale okrem jedného prípadu za posledných 15 rokov, nikto nechcel túto službu prijať.  

Takisto aj u občanov, ktorí nežili sami, vieme iba o troch prípadoch umiestnenia v penziónoch. Záujem 

o umiestnenie človeka v zariadení je skôr až vo finálnom štádiu, ale to skôr riešia hospice. Najviac sa 

objavuje záujem o opatrovateľskú službu a toto je oblasť, na ktorú sa chceme zamerať prednostne, 

pretože touto službou sa dá dosiahnuť, aby čo najviac ľudí mohlo dožívať doma, vo svojej rodine. 

A práve toto je žiadúce. 

Čo sa týka penziónu pre seniorov, prikláňame sa k názoru, že v obci tak vybudovanej ako je Zavar, by 

mohla byť poskytovaná aj takáto služba. Nevidím však ako vhodné riešenie, aby penzión stavala obec. 

A to tak z hľadiska záujmu občanov, ako i zložitosti prevádzky, finančného zaťaženia obce nielen 

výstavbou, ale i samotným prevádzkovaním penziónu. Vhodnejšie by bolo, keby sa našiel poskytovateľ, 

ktorý už podobné zariadenia prevádzkuje. Kontakt  na takéhoto prevádzkovateľa sprostredkoval 

poslanec p. Turanský a niečo pred viac ako rokom sme s p. Turanským a p. starostom navštívili takéto 

zariadenie v Šelpiciach. Prevádzkujú aj zariadenie v Hrnčiarovciach. Tiež sme si prezreli zariadenie 

v Horných Orešanoch, ktoré sa v tom čase dokončovalo. Konateľ spoločnosti prejavil záujem, že by 

zriadil penzión aj v Zavare, nebol tu však vhodný pozemok. Keď sme zistili, že je na predaj dom, ku 

ktorému patrí aj pekný rozsiahly pozemok, kontaktovali sme p. Križana, ktorý si nehnuteľnosť pozrel 

a povedal, že sa musí poradiť so svojím architektom a prepočítať si efektívnosť investície. Vzhľadom 

k tomu, že penzióny, ktoré už prevádzkuje sú na podstatne menších pozemkoch, jeden vznikol 

prerobením poschodovej nehnuteľnosti v dobrom technickom stave, dá sa predpokladať, že náklady 

v tomto prípade budú podstatne vyššie. Za sociálnu komisiu sme zvažovali aj taký návrh, že by sme po 

konzultácii s projektantom mohli rozdeliť predmetnú nehnuteľnosť tak, že by časť odkúpil p. Križan na 

vybudovanie penziónu a časť obec na vybudovanie sociálneho bývania. Zatiaľ sa neozval, ani sa nám 

nepodarilo s ním skontaktovať. No niekoľko dní po prezretí nehnuteľnosti pánom Križanom prišla na 

rokovaní zastupiteľstva informácia o predávaní nehnuteľnosti, ktorú by obec mala rýchlo kúpiť na 

zariadenie pre seniorov.   

 Ak sa však chceme baviť o odkúpení nehnuteľnosti, potrebujeme v prvom rade upresniť zámer.    

 

 

 


