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Dôvodom vypracovania Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu obce Tešedíkovo 2015 –
2022 bolo novelizácia 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 do 30.6.2018.
Na základe uvedenej zmeny sa dopĺňa Komunitný plán obce Tešedíkovo časť
„Sociálna starostlivosť“ nasledovným textom:

Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho
zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením
hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.
- Zákon o sociálnych službách v § 80 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 aj
poskytovať, prípadne zabezpečovať rôzne druhy sociálnych služieb a zriaďovať a zakladať
zariadenia.
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.
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Obec môže zriaďovať aj iné zariadenia a poskytovať alebo zabezpečovať aj iné druhy
sociálnej služby, môže sociálne služby účelne a vhodne spájať.

- § 82 Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
♦ Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania
sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu
na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania

zhoršenia nepriaznivých

sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.
Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému
riešeniu problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.
Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina,
obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti.

- Na základe zákona o sociálnych službách § 83 obec schvaľuje komunitný plán sociálnych
služieb a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého
územnom obvode sa nachádza.
- v prípade potreby obec Tešedíkovo vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v
§25, § 35, §36 a 40 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa §78b s komunitným plánom sociálnych
služieb obce, ak je to v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce
Tešedíkovo.
- Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým
spôsobom.

- Na základe zákona o sociálnych službách § 75 Obec Tešedíkovo poskytuje finančný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto
sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec.

3

