
Názov materiálu:    Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) 

Predkladateľ:   Ing. Kristína Bajtalová 

Dátum spracovania:   12.03.2018 

Určenie pre orgán mesta:  komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií 

a komunitného plánovania, finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo 

 

Dôvodová správa: 

Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) v meste Leopoldov na 

obdobie 2018 – 2022 v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

Informačný základ materiálu – hlavný obsah materiálu: 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“) upravuje pôsobnosť obce 

pri tvorbe KPSS. Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. januára 2018 prináša zmeny v 

§ 83. Dané ustanovenie zákona ukladá povinnosť obciam a mestám vypracúvať komunitný plán 

sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi 

sociálnych služieb v územnom obvode obce. Novela zákona ukladá obci určovať kvantifikáciiu 

potrebnej kapacity sociálnych služieb. Ide tu o určenie kapacity jednotlivých druhov a foriem 

sociálnych služieb, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu 

navýšenia kapacity. Cieľom je aby sa vytvorili podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej 

služby pre sociálne odkázaných obyvateľov a zároveň, aby boli vymedzené finančné podmienky 

v rámci rozpočtu mesta. 

Pri tvorbe KPSS je potrebné, aby sa zapojili rôzne subjekty, inštitúcie, organizácie ale aj 

samotní občania mesta. Spoločným cieľom všetkých zainteresovaných je zabezpečiť dostupnosť 

kvalitných sociálnych služieb. Spracovanie KPSS pozostáva zo spolupráce subjektov tvorby, 

ktorými sú hlavný orgán procesu komunitného plánovania – riadiaci výbor, pracovné skupiny 

a jednotlivci vo forme dotazníkových prieskumov. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove svojim uznesením schvaľuje navrhovaný postup, 

harmonogram a členov riadiaceho výboru pre prípravu a spracovanie Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Leopoldov na roky 2018 – 2022.  

 

Riadiaci výbor v zložení: 

Garant KPSS:    Ing. Kristína Bajtalová / MsÚ Leopoldov  

Koordinátor KPSS:   Ing. Kristína Bajtalová / MsÚ Leopoldov 

    Mgr. Naďa Adamkovičová / MsÚ Leopoldov 

Vedúci pracovných skupín: Ing. Zuzana Pelzlová / MsÚ Leopoldov 

 

Postupy: 

1. Pracovné stretnutie riadiaceho výboru, pracovných skupín a verejnosti. 

2. Distribúcia dotazníkového prieskumu. 

3. Pracovné stretnutie riadiaceho výboru – vyhodnotenie dotazníka. 

4. Spracovanie KPSS. 

5. Verejné prerokovanie KPSS. 

6. Zverejnenie prerokovaného KPSS. 

7. Schválenie KPSS Mestským zastupiteľstvom 

 

Harmonogram tvorby KPSS: 

Pracovné stretnutie riadiaceho výboru, pracovných skupín a verejnosti  - marec/apríl 2018.  

Dotazníkový prieskum – marec/apríl 2018 



Verejné prerokovanie KPSS – apríl 2018 

Zverejnenie prerokovaného KPSS pred MZ  

MZ schvaľovanie KPSS  - máj 2018 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť postup, harmonogram a členov riadiaceho výboru 

k spracovaniu KPSS  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje postup, harmonogram a členov riadiaceho výboru spracovania 

Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Leopoldov nasledovne: 

Riadiaci výbor v zložení: 

Garant KPSS:    Ing. Kristína Bajtalová / MsÚ Leopoldov  

Koordinátor KPSS:   Ing. Kristína Bajtalová / MsÚ Leopoldov 

    Mgr. Naďa Adamkovičová / MsÚ Leopoldov 

Vedúci pracovných skupín: Ing. Zuzana Pelzlová / MsÚ Leopoldov 

Postupy: 

1. Pracovné stretnutie riadiaceho výboru, pracovných skupín a verejnosti. 

2. Distribúcia dotazníkového prieskumu. 

3. Pracovné stretnutie riadiaceho výboru – vyhodnotenie dotazníka. 

4. Spracovanie KPSS. 

5. Verejné prerokovanie KPSS. 

6. Zverejnenie prerokovaného KPSS. 

7. Schválenie KPSS Mestským zastupiteľstvom 

Harmonogram tvorby KPSS: 

Pracovné stretnutie riadiaceho výboru, pracovných skupín a verejnosti  - marec/apríl 2018.  

Dotazníkový prieskum – marec/apríl 2018 

Verejné prerokovanie KPSS – apríl 2018 

Zverejnenie prerokovaného KPSS pred MZ  

MZ schvaľovanie KPSS  - máj 2018 

 

 


