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Návrh na uznesenie: 

 

I.   MsZ  prerokovalo  Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec 
na obdobie rokov 2016 – 2019 

 

II. MsZ  súhlasí  s  Dodatkom č. 1 dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
mesta Senec na obdobie rokov 2016 – 2019   

 
a) bez pripomienok                                                     b) s pripomienkami 

 

III.  MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode II. 
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Dôvodová správa 
 

       Mesto  vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb, ktorý vychádza z 
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 do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá 
vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. 
     Na základe novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov účinného od 1.januára 2018 je potrebné spracovať do 31. júna 2018 aktualizáciu 
Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016-2019 schváleného 
Uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 10.12.2015.   Z vyššie uvedeného dôvodu je predložená 
aktualizácia KPSS, v ktorej sú premietnuté zmeny vyplývajúce z aktuálnej právnej legislatívy.  
       Predkladaný dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec na 
obdobie rokov 2016 – 2019 je vypracovaný v súlade s citovaným zákonom o sociálnych 
službách a v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb vypracovanými 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na dobu do roku 2013 a Národnými 
prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020, zohľadňujúc pri tom miestne 
špecifiká a potreby obyvateľov mesta.  
     Novelou vyššie uvedeného zákona vznikajú obci nové kompetencie, ktoré sú v dodatku č.1 
citované a doplnené v bode 1.1. Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o sociálnych 
službách.  Bolo potrebné doplniť v bode 5  Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 
časový plán realizácie. V bode 6 bolo potrebné doplniť spôsob každoročného vyhodnocovania  
plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb 
a podmienky a spôsob zmeny aktualizácie   komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 
rozvoja sociálnych služieb. 
 
Súčasné znenie KPSS je k dispozícii na mestskom úrade v tlačenej forme a aj na webovom 
sídle http://old.senec.sk/downloads/dokumenty/Komunitny_plan_Senec_2016.pdf. 
 
      Komisia sociálna a zdravotná pri MsZ v Senci dňa 29.05.2018 prerokovala návrh Dodatku č.1 ku 
Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016 – 2019 a zároveň 
ho  odporúča  MsR a MsZ   schváliť. 

     MsR dňa 11.06.2018 schválila návrh Dodatku č.1 ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016 – 2019a  zároveň ho  odporúča MsZ   schváliť 
 
 
  
 

Vypracovala: Mgr. Gabriela Lócziová 
                      vedúca útvaru sociálnych služieb mesta 
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Uznesením MsZ zo dňa 10.12.2015  č. 116/2015 mestské zastupiteľstvo schválilo 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na roky 2016 -2019. 

Na základe novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov je obec povinná podľa § 110ah uviesť komunitný plán sociálnych 

služieb do súladu s § 83 ods.5 uvedeného zákona v lehote do 31.6.2018. 

Na základe uvedenej zmeny sa dopĺňa Komunitný plán Mesta Senec nasledovne: 
 

 
1. V bode  1.1. sa text  v odseku Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o sociálnych 

službách vypúšťa a nahrádza sa textom 

Obec 

 
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 
obvode, 

 b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja, 
 c) je správnym orgánom v konaniach o 

 

     1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení 
opatrovateľskej   služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú 
službu, 

       2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

 
      3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa   

odkázanosti, 

 
      4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu 

službu alebo jej časť podľa § 73 ods.13 
 d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu časť podľa § 51 
 e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie 

 
      1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre 

seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 
 2.nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, 
 3. opatrovateľskej služby, 
 4. prepravnej služby, 
 5. odľahčovacej služby, 
 6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 
 7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, 
 f) poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

 
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby 
podľa § 12 

 h) uzatvára zmluvu 
        1. o poskytovaní sociálnej služby, 

 

       2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

 
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie 
pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár, 

 j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona, 
 k) môže poskytnúť finančný príspevok § 78a ods.8 písm.a) a § 78aa ods.5 na základe 



3 
 

písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním, 

 

l) poskytuje finančný príspevok podľa § 75 ods.1 a 2 pri odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

 
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

 
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

 

o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby, 

 
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti 
ustanovenej v písmene o) a kontroluje ich plnenie, 

 q) vedie evidenciu 

 
       1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej     

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
        2. rozhodnutí podľa písmena c), 
        3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 
 r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu, 

 

s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom 
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych 
zdrojov, 

 
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely 
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, 

 

u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej 
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku, 
v) vydáva písomné vyjadrenie podľa  § 83 ods.8 

 
 

2. V bode 3.2. v časti Jedáleň sa vypúšťa text 

Školská jedáleň Základnej školy J.G.Tajovského, Tajovského 1 Senec – sociálnu službu-

stravovanie poskytuje klientom, občanom mesta. 

Zmluvne zabezpečený dodávateľ sociálnu službu-stravovanie poskytuje klientom, občanom 

mesta. 

 

3. V bode 3.3. v časti Organizácie na území mesta pôsobiace v sociálnej oblasti  sa dopĺňa 

NEZÁBUDKA - Združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi 

a mladistvými, Turnianska 8A, Senec 

 

4. V bode 5 Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 

Strategický cieľ 1 
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V odseku 1.1 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne. Finančné 

podmienky: z rozpočtu mesta, z dotácií, neverejný poskytovateľ 

V odseku 1.2 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne. Finančné 

podmienky: z rozpočtu mesta, projekty, finančný príspevok klientov 

V odseku 1.3 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne. Finančné 

podmienky: z rozpočtu mesta, projekty. 

V odseku 1.4 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne prostredníctvom 

mestských novín Senčan, Senec TV, letáky, webová stránka mesta. Finančné podmienky: 

z rozpočtu mesta. 

 

Strategický cieľ 2 

V odseku 2.1 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne.  

 

Strategický cieľ 3 

V odseku 3.1 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne. Finančné 

podmienky: z rozpočtu mesta, projekty, dotácií, svojpomoc. 

V odseku 3.2 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne, spolupráca 

s ÚPSVaR Pezinok, personálnymi a pracovnými agentúrami. 

V odseku 3.3 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne, preventívne 

programy na základných školách prostredníctvom akreditovaného subjektu. Finančné 

podmienky: z rozpočtu mesta. 

V odseku 3.4 sa na konci riadku dopĺňa Časový plán realizácie: priebežne, podľa potreby 

prístavby a nadstavby existujúcich predškolských a školských zariadení, vybudovanie novej 

základnej školy. Finančné podmienky: z rozpočtu mesta, dotácie. 

 

 

5. V bode 6 sa na konci dopĺňa: 

Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb 

alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 

Správu o realizácii komunitného plánu vypracuje útvar sociálnych služieb, na základe 

podkladov od všetkých rozhodujúcich subjektov do 31.januára nasledujúceho roka. Útvar 

sociálnych služieb mesta predloží správu o realizácii komunitného plánu sociálnej a  
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zdravotnej komisii. Sociálna a zdravotná komisia vydá k realizácii stanovisko, ktoré sa 

predloží mestskému zastupiteľstvu v 1.štvrťroku nasledujúceho roka.  

 

Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo 

koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

 

Komunitný plán možnomeniť: 

- ak sa zmeniapriority, 

- získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby 

- novénávrhynaposkytovanie sociálnych služieb 

 

Doplnenie alebo zmena komunitného plánu sa uskutoční formou vypracovania návrhu na 

doplnenie alebo zmeny komunitného plánu, ktorý bude obsahovať konkrétne nové špecifické 

ciele, program, aktivity a úlohy. Návrh na doplnenie alebo zmenu predloží útvar sociálnych 

služieb mesta Senec na schválenie Sociálnej a zdravotnej komisii a následne mestskému 

zastupiteľstvu. Ak doplnenie alebo zmena komunitného plánu bude spojená s možnosťou 

získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolaná inou nevyhnutnou potrebou, môže byť 

iniciované mimoriadne zasadnutie sociálnej a zdravotnej komisie a následne mestského 

zastupiteľstva. 
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Dôvodová správa 
 

       Mesto  vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb, ktorý vychádza z 

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 do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá 

vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. 

Na základe novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov účinného od 1.januára 2018 je potrebné spracovať do 31. júna 2018 aktualizáciu 

Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016-2019 schváleného 

Uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 10.12.2015.   

       Predkladaný dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec na 

obdobie rokov 2016 – 2019 je vypracovaný v súlade s citovaným zákonom o sociálnych 

službách a v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb vypracovanými 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na dobu do roku 2013 a Národnými 

prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020, zohľadňujúc pri tom miestne 

špecifiká a potreby obyvateľov mesta.  

 

 

Komisia sociálna a zdravotná s dodatkom č. 1 komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Senec  na roky 2016 - 2019  súhlasí a odporúča zaradiť na schválenie v MsR a MsZ.  
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