Obec Šarišské Michaľany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OTVORENÝ LIST
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
29.10.2018 vyslovilo jednoznačný nesúhlas nielen s úmyslom štátnych orgánov zriadiť
v objekte Detského domova SLON v Šarišských Michaľanoch resocializačné zariadenie pre
drogovo závislých mladistvých, ale najmä s postupom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, ktoré vopred neinformovalo o tak závažnej skutočnosti žiaden z orgánov obce – ani
starostu, ani obecné zastupiteľstvo.
Máme za to, že nanajvýš nekorektný postup štátnych orgánov narušil dôveru občanov
voči orgánom obce a zamestnancom obecného úradu a zároveň vyvolal u občanov pobúrenie
a nespokojnosť s realizáciou tak závažnej zmeny využitia nehnuteľností na území obce
Šarišské Michaľany. Je nepochybné, že prítomnosť drogovo závislých mladistvých na území
obce Šarišské Michaľany vyvoláva oprávnené obavy na strane jej obyvateľov. Nič na tom
nezmení ani fakt, že pôjde o deti, ktoré predtým podstúpia liečbu. O tom, či bude liečba
a resocializácia úspešná sa v konečnom dôsledku bude rozhodovať počas pobytu
v resocializačnom zariadení.
S poukazom na vyššie uvedené obyvatelia obce Šarišské Michaľany využili svoje právo
na zostavenie petície , ktorou vyslovili svoj nesúhlas so zriadením resocializačného zariadenia
pre drogovo závislých mladistvých v objekte Detského domova SLON v Šarišských
Michaľanoch. Pod petíciu sa v krátkom čase podpísalo 531obyvateľov.
Obecné zastupiteľstvo sa plne stotožňuje s dôvodmi, ktoré vedú k nesúhlasu občanov a ktoré
petičný výbor uviedol v texte petície.
Nekorektný prístup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí
a rodiny vo vzťahu k orgánom obce Šarišské Michaľany neospravedlní ani deklarované
dosiahnutie sledovaného cieľa - resocializácia mladých ľudí. Obec o zámere zriadenia
resocializačného zariadenia nebola vopred informovaná. Aj keby takáto povinnosť nebola
zákonom predpísaná, postup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny možno považovať za
neštandardný. Zatajením tak dôležitých a citlivých informácií zo strany štátu, možno považovať
väzby spolupráce medzi štátom a samosprávou za vážne narušené. Zdôrazňujeme, že obec
Šarišské Michaľany má prioritne chrániť záujmy svojich obyvateľov, je jej úlohou
rozvíjať územie obce a starať sa o potreby osôb, ktoré majú trvalý pobyt na jej území.
Máme za to, že ťažká životná situácia a sociálna tieseň, v ktorej sa mladí ľudia ocitli
nemôže byť riešená na úkor bezpečia obyvateľov našej obce. Obavy obyvateľov obce, že
zriadenie resocializačného centra je spôsobilé vážne narušiť verejný poriadok a privodiť
neželané konfliktné situácie sú opodstatnené.
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Obec má vo svojom strategickom dokumente - územnom pláne - zadefinované
využívanie dotknutých nehnuteľností na účely detského domova. Zriadenie
špecializovaného centra pre resocializáciu mladistvých liečených zo závislostí latentne pod
hlavičku detského domova je vedomým obchádzaním platného právneho a skutkového
stavu.
Závažnosť zmeny užívania nehnuteľností vychádza zo samotnej podstaty daných
sociálnych služieb. Kým detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie, alebo náhradné rodinné prostredie, špecializované centrum pre resocializáciu
mladistvých liečených zo závislostí má aktivizovať vnútorné schopnosti detí na
prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov
drogových závislostí s cieľom opätovného zapojenia sa do života v prirodzenom prostredí.
Pomer rizikových faktorov, ktoré môžu pôsobiť navonok a tak znížiť kvalitu života
a komfort obyvateľov obce je nepomerne vyšší práve pri poskytovaní sociálnej služby
zameranej na resocializáciu problémových jedincov.
Nemôžeme opomenúť, že postup štátu pri plánovanom využívaní budovy a priľahlých
stavieb a pozemkov možno hodnotiť ako nehospodárne vynakladanie finančných
prostriedkov. Dotknuté nehnuteľnosti sú neprimerane rozsiahle pre formu takéhoto
zariadenia – ekonomické náklady na prevádzku zariadenia budú neprimerane vysoké a teda
aj nehospodárne vynaložené. Ani táto skutočnosť nesmie ostať nepovšimnutá, keďže
ide o vynakladanie verejných finančných prostriedkov. O to viac, že obec Šarišské
Michaľany má záujem využívať uvoľnené priestory pre plnenie úloh samosprávy, ktoré
budú smerovať k všestrannému rozvoju územia obce.
V závere si dovoľujeme podotknúť, že v prípade, ak orgán verejnej moci pri prešetrení
a vybavení petície nezohľadní aj záujem samosprávy a jej obyvateľov, obec zastúpená
svojimi orgánmi a obyvateľmi využije všetky dostupné právne možnosti a postupy
v záujme zabránenia zriadiť resocializačné zariadenie na území Šarišských Michalian.

Ing. Vincent Leššo
starosta obce
Doručí sa:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
sekcia sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava

Na vedomie:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
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