
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 26. 06. 2018                                              Číslo: 3 

                                                                                      Por. č.: 1 

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  

 
Obecná rada: neprerokovala predložený materiál 

Odborná komisia: prerokovala predložený materiál 

 
 

U Z N E S E N I E č. 3.1 - I./MOZ/2018 
 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce 
konaného dňa 26. 06. 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov 

 
 

s c h v a ľ u j e   -   n e s c h v a ľ u j e    
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok 2016 – 2021 (verzia 1.1) 

aktualizovaný v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z.  
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná  

od 01. 01. 2018 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

 

 

 

 
Materiál obsahuje:  

1. Návrh uznesenia  
2. Dôvodová správa  

3. Komunitný plán sociálnych služieb 2016-2021 (verzia 1.1) 



Dôvodová správa: 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Močenku v roku 2016 na svojom IV. zasadnutí dňa 27. 07. 2016 

Uznesením č. 5.5 – IV./OZ/2016 schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok  

2016 – 2021.  

     V nadväznosti na novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá je účinná  

od 1. januára 2018, je potrebné prepracovanie komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS). 

Novela zákona priniesla zmeny v druhoch sociálnych služieb, v rozsahu ich poskytovania, 

v personálnych štandardoch a vyžadovaných kvalifikačných predpokladoch. Ďalej novela kladie nové 

nároky na spôsob spracovania analytickej ako aj strategickej časti KPSS. 

     Zosúladenie KPSS s novelou je podľa zákona potrebné urobiť do 30. júna 2018. Následne obec 

predkladá KPSS do 15 dní od jeho schválenia zastupiteľstvom vyššiemu územnému celku,  

ktorý na základe obecných KPSS vypracuje návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb. 

 

Prepracovanie KPSS pre Obec Močenok v zmysle novely zákona pripravila spoločnosť Gemini Group 

s. r. o., Bratislava. 

 

Čo sa zmenilo: 

- vizuálna stránka dokumentu, odseky, úprava... 

- strana s príhovorom starostu bola urobená formálnejšie (bez obrázku, foto umiestnené vhodnejšie) 

- detailnejšie rozpracovanie zámeru komunitného centra - toto je ako jediné soc. službou, preto boli 

dopracované do tabuľkovej časti potrebné info (zámer č. 13) 

- k ostatným zámerom je uvedená info, že nejde o soc. službu 

- analytická časť - doplnila sa forma soc. služby k službám, kde forma nebola zmienená 

- bola doplnená str. č. 5 (podľa číslovania v dokumente je to str. č. 4) 

- legislatívne normy a strategické dokumenty - v tejto podkapitole boli viac rozpísané názvy zákonov 

- obrázky boli zosvetlené, aby nešli na úkor čitateľnosti textu. 

  

 

 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb je prílohou tohto materiálu. 

 


