Vážení občania,
pre tých, ktorí sa z rôznych príčin nezúčastnili Verejného zhromaždenia,
chcem Vás v krátkosti poinformovať hlavne o štrukturálnej zmene týkajúcej
sa Domova sociálnych služieb, pretože sa šíria nepravdivé a zavádzajúce
informácie. V prvom rade Vás chcem upozorniť, že ste 50 rokov žili vedľa
týchto ľudí bez akýchkoľvek vážnych problémov. A teraz niektorí z Vás majú
obavy z ďalšieho spolunažívania. Netreba ich mať, žiadne veľké zmeny
nenastanú, žiadna obmena prijímateľov sociálnych služieb v DSS, skôr dôjde
k zníženiu počtu, pretože sa vytvoria štyri samostatné jednotky po 12
prijímateľoch sociálnych služieb, o ktorých bude 24 hodín každý deň
postarané, tak ako to bolo doteraz, s tou výnimkou, že každá jednotka bude
mať samostatnú budovu s patričným personálom, ktorý sa o týchto klientov
bude po každej stránke starať. Teraz sa podnikajú prvé kroky v spolupráci
obec + DSS, týkajúce sa odkúpenia pozemkov od občanov, a k tomu aj bolo
zvolané 18.06.2017 Verejné zhromaždenie, aby sa tieto kroky vysvetlili,
zodpovedalo na Vaše otázky, na ktoré Vám odpovedal riaditeľ DSS Jabloň
Ing. Marek Sirka, ktorý poukázal tiež na to, že za posledné dva roky, boli
prijatí iba dvaja noví prijímatelia sociálnej služby, čiže k žiadnej veľkej
obmene nedochádza, a nie sú na mieste Vaše obavy, ktoré hovoria
o neprispôsobivých ľuďoch, emigrantoch, prípadne ľuďoch užívajúcich drogy.
Do budúcna obec v spolupráci s naším právnikom chce v zmluvnom
viazaní zakomponovať niektoré body o ďalšom využívaní budov, prípadne ich
odpredaj, kde prednostné právo by mala obec, prípadne naši občania, ktorí
o to prejavia záujem.
Na záver chcem uviesť niekoľko argumentov, respektíve čísel ako sa DSS
podieľa na ročnom rozpočte a zamestnanosti obce.
- DSS zamestnáva v terajšej dobe 23 našich občanov ( zamestnanosť pri
tejto zmene by sa mala o nejaké percento zvýšiť, a je tu predpoklad, že tí
občania, ktorí budú spĺňať potrebnú kvalifikáciu, sa môžu zamestnať)
- Ročný rozpočet obce by sa odchodom DSS do inej lokality znížil zhruba
o 20.000 € za rok.
Podielové dane by klesli ročne zhruba o 15 000 €, a do pokladne obce by
prišli poplatky za vodu a užívanie obecnej kanalizácie pri odbere pitnej vody
4 000 m3 za rok o 5 000 € menej, nehovoriac o tom, že občanom , ktorí chcú
odpredať napr. dom alebo pozemok OBEC v tom nemôže zabrániť, a tým
nezabránime ani prisťahovaniu napr. neprispôsobivých ľudí do obce.
Toľko na vysvetlenie zo strany vedenia obce.

