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Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 
s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021, 

B. berie na vedomie 
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016      
s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:       Predkladá:       
RSDr. Ľubor Gáll v. r.      PhDr. Margaréta Zozuľáková v. r. 
riaditeľ OSS mesta Šaľa referent – hlavný sociálny  
PhDr. Margaréta Zozuľáková v. r. pracovník OOaS 
referent – hlavný sociálny pracovník OOaS 
      
 
 
Prerokované v komisii pre sociálne, zdravotné a bytové otázky 12. júna 2018 
Predložené mestskému zastupiteľstvu 28. júna 2018 
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Dôvodová správa:  
 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa (ďalej len KPSS) pre roky 2012 – 2016            
s  víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021 bol schválený  Mestským zastupiteľstvom 
v Šali uznesením č. 10/2011 – VII zo dňa 3. novembra 2011.  
 
Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 331/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 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 v znení 
neskorších predpisov.  
 
Podľa § 110ah ods. 1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obec je povinná uviesť komunitný 
plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 31. júna 2018. 
 
Z dôvodu zmeny legislatívy mesto Šaľa pripravilo Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Šaľa na roky 2018 – 2022. 
 
Opatrenia, ktoré boli v pôvodnom KPSS s časovou realizáciou až do roku 2021 neboli 
zakomponované v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022, ale  
plnenie opatrení v pôvodnom KPSS bude vyhodnocované priebežne počas platnosti 
pôvodného KPSS. Niektoré opatrenia sa zatiaľ nerealizovali a z tohto dôvodu ich navrhujeme 
presunúť na ďalšie obdobie.  
 
Stanovisko komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky:  

    Uznesenie č. 9/2018 zo dňa 12. 06. 2018.  
  
a) komisia prerokovala materiál – Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 
2021, 

b)  komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok,  
c) komisia odporúča predložiť materiál na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva     

v Šali. 
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