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I.

Na základe novely Zákona č. 448/2018 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 § 110 ah uviesť komunitný plán sociálnych
služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 30. júna 2018.

II.

Na základe uvedenej zmeny sa dopĺňa Komunitný plán sociálnych služieb mesta Strážske
nasledovne:

1/ Do bodu 1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb sa dopĺňa:
Podľa § 83 ods. 2: „Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe
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 určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá
vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.“
Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR
Sociálne služby sa od roku 2009 poskytujú v súlade so zákonom 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje
podmienky poskytovania sociálnych služieb.
Jeho cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje ohrozenie fyzickej
osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne
riešiť svoje problémy z dôvodu:
 že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre
svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok,
 pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 7 rokov veku,
 pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických
osôb.
 pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačnej
reprodukovanej chudoby.
Sociálne služby podľa tohto zákona sa poskytujú prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších
činností, ktoré je poskytovateľ povinný poskytnúť alebo zabezpečiť v prípade, že tieto činnosti sú
taxatívne vymedzené. Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do niekoľkých skupín,
v závislosti od povahy a nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
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Sociálne služby krízovej intervencie:
1. Terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach:
- nízkoprahové denné centrum,
- integračné centrum,
- komunitné centrum,
- nocľaháreň,
- útulok,
- domov na polceste,
- zariadenie núdzového bývania.
3. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
- služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
- služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zariadení starostlivosti
o deti do 3 rokov veku dieťaťa,
- služba včasnej intervencie.
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
- zariadenie podporovaného bývania,
- zariadenie pre seniorov,
- zariadenie opatrovateľskej služby,
- rehabilitačné stredisko,
- domov sociálnych služieb,
- špecializované zariadenie,
- denný stacionár,
- domáca opatrovateľská služba,
- prepravná služba,
- sprievodcovská a predčitateľská služba,
- tlmočnícka služba,
- sprostredkovanie tlmočníckej služby,
- sprostredkovanie osobnej asistencie,
- požičiavanie pomôcok.
Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií:
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií.
Podporné služby:
- odľahčovacia služba,
- pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
- podpora samostatného bývania,
- poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
- poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
- poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Zákon o sociálnych službách v § 80 taxatívne upravuje pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych
služieb. Okrem koncepčnej, rozhodovacej, posudkovej, poradenskej, kontrolnej, registračnej,
evidenčnej, štatistickej, finančnej činnosti a terénnej sociálnej práce je v pôsobnosti obce poskytovať,
prípadne zabezpečovať rôzne druhy sociálnych služieb a zriaďovať a zakladať zariadenia.
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Do pôsobnosti obce patria tieto druhy sociálnych služieb:
 Nocľaháreň,
 Nízkoprahové denné centrum,
 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
 Zariadenie pre seniorov,
 Zariadenie opatrovateľskej služby,
 Denný stacionár,
 Opatrovateľská služba,
 Prepravná služba,
 Odľahčovacia služba,
 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.
Obec môže zriaďovať aj iné zariadenia a poskytovať alebo zabezpečovať aj iné druhy sociálnej
služby, môže sociálne služby účelne a vhodne spájať. Zákon o sociálnych službách zaručuje právo
fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a právo výberu
poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ďalšie práva pri poskytovaní
sociálnych služieb. Poskytovateľmi sociálnych služieb sú v súlade so zákonom obce, právnické osoby
zriadené alebo založené obcou alebo samosprávnym krajom (verejní poskytovatelia sociálnych
služieb) a iné právnické alebo fyzické osoby (neverejní poskytovatelia sociálnych služieb). Sociálne
služby môže poskytovať len poskytovateľ zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

2/ Do bodu 2.5 Poskytovanie sociálnych služieb v meste Strážske sa dopĺňa:
Bod 2.7.4 Stravovanie dôchodcov ako podporná služba
Jednou z priorít mesta Strážske v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Strážske, sú
opatrenia na pomoc sociálne slabším občanom mesta. K najčastejšie ohrozeným skupinám patria aj
seniori, ktorí vzhľadom na svoj vek, zdravotné problémy, ako aj finančné zabezpečenie sú odkázaní na
pomoc iných. K starostlivosti o seniorov patrí aj zabezpečenie stravovania pre dôchodcov.
Predmetom služby je poskytovanie jednej stravnej jednotky (polievka a hlavné jedlo) počas
pracovného dňa stravníkovi vo vybraných zariadeniach spoločného stravovania.
Stravovanie sa poskytuje v stravovacích zariadeniach na území mesta, a to:
a) Reštaurácia a Pizzéria Aztéka na ulici Obchodnej 258,
b) Reštaurácia Diamant na ulici Mierovej 106,
c) Reštaurácia Baffone Family na ulici Krivošťanskej 370.
Podmienky a bližšie kritéria pre žiadateľa sú zakotvené v dokumente: Zásady pre poskytovanie
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov.

3/ Do bodu 2.6 Poskytovatelia sociálnych služieb sa dopĺňa:
Mesto Strážske v prípade potreby zabezpečenia pobytovej služby pre občana, podporuje
poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta (LIDWINA – domov sociálnych služieb;
HARMONIA – domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre
seniorov).
V prípade, že mesto nedokáže občanovi zabezpečiť umiestnenie do zariadenia formou pobytovej
služby na území mesta, (napr. z kapacitných dôvodov) mesto túto službu zabezpečuje v blízkosti
okolia u verejných poskytovateľov.
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4/ Do bodu 2.8 Analýza výdavkov určených na sociálne služby sa dopĺňa:
Analýza výdavkov (Stravovanie dôchodcov ako podporná služba)
Financovanie stravovania pre dôchodcov je dobrovoľným príspevkom obce pre občanov na vylepšenie
ich životnej situácie. Poskytovanie stravovania nie je nárokovateľnou službou.
S poskytovaním finančného príspevku (vo forme stravných lístkov) začalo mesto Strážske od 01. júla
2017.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad vynaložených nákladov na stravovanie dôchodcov za
obdobie júl 2017 – december 2017.
Tabuľka č. 42: Náklady na stravovanie dôchodcov za rok 2017

ROK 2017
JANUÁR 2017
FEBRUÁR 2017
MAREC 2017
APRÍL 2017
MÁJ 2017
JÚN 2017
JÚL 2017
AUGUST 2017
SEPTEMBER 2017
OKTÓBER 2017
NOVEMBER 2017
DECEMBER 2017
SPOLU

VYNALOŽENÉ NÁKLADY (Eur)
94,50
1 404,50
3 482,49
7 199,25
11 289,00
12 085,25
35 554,99 Eur

12085,25

7199,25

3482,49

1404,50

94,50

VYNALOŽENÉ NÁKLADY (EUR)

11289,00

Graf č. 6 Stravovanie dôchodcov – rok 2017

5/ Do bodu 5. Spôsob vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
sa dopĺňa:
Aktualizácie a zmeny v Komunitnom pláne sociálnych služieb budú vykonávané formou dodatku.
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III.

Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Strážske bol schválený
Uznesením MsZ č. 238/2018 dňa 28.06.2018.

V Strážskom, dňa 28.06.2018

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta Strážske
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Rozdeľovník
Tento Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Strážske na obdobie
rokov 2016 – 2022 bol vyhotovený v šiestich origináloch, ktoré sa rozdelia podľa
nasledujúceho kľúča:
Výtlačok č. 1 a č. 2 – primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie.
Výtlačok č. 3 – prednosta.
Výtlačok č. 4 – hlavný kontrolór.
Výtlačok č. 5 – vedúca ekonomického oddelenia.
Výtlačok č. 6 – referent sociálnych vecí a rodiny.

Pre pracovné potreby sa môžu zhotovovať kópie, musia byť však totožné s originálom.
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