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V záujme zosúladenia zákonom stanovených podmienok podľa novely zákona č. 

448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Z. z. účinnej od 

01.01.2018 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) obec Záhorská Ves vypracovala Dodatok 

č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Záhorská Ves (2015 – 2020). 

 

Týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňa obsah pôvodného dokumentu KPSS: 

V časti 2. Analýza poskytovaných sociálnych služieb v obci Záhorská Ves na strane 26 bola 

doplnená Analýza výdavkov a príjmov v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o 

za roky 2016-2018 

V AKČNOM PLÁNE REALIZÁCIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI ZÁHORSKEJ VSI V OBDOBÍ 
2015 -2020 

V priorite č.3.  Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a v opatrení „Skvalitňovať 
a rozširovať služby poskytované ZOS JESEŇ ŽIVOTA, p.o.“ sa dopĺňa v časti Aktivity „Na 
základe priebežných požiadaviek od občanov obce a okolitých obcí rozšíriť kapacitu zariadenia 
z 9 miest na 18 miest (dostavba a rekonštrukcia existujúceho zariadenia)“, časový horizont 
2019/2020, celkové náklady v rámci vlastných zdrojov 250 000 EUR.  

V poslednom stĺpci tabuľky sa dopĺňajú položky Finančné náklady a zdroje 

Dopĺňa sa časť C pod názvom PRIORITY, OPATRENIA A AKTIVITY V OBLASTI SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB PRE  OBDOBIE 2015 – 2020 V OBCI ZÁHORSKÁ VES  v časti 2 Akčný plán realizácie 

Komunitného plánu  sociálnych služieb obce Záhorská Ves, v zložke  Zodpovednosť /periodicita 

kontroly o časť Finančné náklady na zabezpečenie služby (vrátane uvedenia zdroja finančných 

prostriedkov). 

C. 2 Akčný plán realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Záhorská Ves 

(2015 – 2020) – aktualizácia 

 

časť C sa dopĺňa o novú kapitolu C.3 

 3.  Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb 

obce Záhorská Ves a podmienky zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Záhorská Ves (2015 – 2020) 

 

3.  Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb 

obce Záhorská Ves a podmienky zmeny a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Záhorská Ves (2015 – 2020) 

 



Podľa § 83 písm. f) novely zákona o sociálnych službách Komunitný plán sociálnych služieb 

obce Záhorská Ves (2015 – 2020) bude obec vyhodnocovať  jeden krát ročne po ukončení 

rozpočtového roka. Najneskôr do 30.06. nasledujúceho roka, predloží na rokovanie obecného 

zastupiteľstva obce Záhorská Ves v písomnej podobe Správu, ktorá bude mať formu krátkeho 

vyhodnotenia plnenia Akčného plánu KPSS. Na príprave Správy o plnení KPSS by sa mali 

podieľať členovia Riadiacej skupiny a/alebo členovia Pracovných skupín, ktorí boli menovaní 

ako garanti Pracovnej skupiny.  

 

     Komunitný plán sociálnych služieb obce Záhorská Ves (2015 – 2020) je základným 

dokumentom v oblasti poskytovania sociálnych služieb na území obce Záhorská Ves. 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Záhorská Ves je pripravený v súlade s Národnými 

prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020, ktoré pripravilo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2014  a zohľadňuje v ňom miestne špecifiká a potreby, 

určuje potreby rozvoja sociálnych služieb v obci, ako aj materiálno-technické zabezpečenie 

týchto služieb.  

Tento dokument, ako komunitný dokument (tvorený komunitou), je otvorený (je ho možné 

dopĺňať a meniť v čase jeho trvania) a verejne dostupný (na web stránke obce, alebo 

v printovej verzii občanom k nahliadnutiu, pričom informácia o možnosti zapožičať si printovú 

verziu musí byť zverejnená na webovom sídle obce Záhorská Ves). 

 

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Záhorská Ves (2015 – 2020) sa  bude 

realizovať za nasledovných zmenených objektívnych podmienok: 

- Pri  zmene legislatívy, ktorá by mala vplyv na realizáciu Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Záhorská Ves (2015 – 2020)  

- Pri  zmene  Národných priorít rozvoja sociálnych služieb (2015-2020) 

- Pri zmene  regionálnych dokumentov (Bratislavského samosprávneho kraja) alebo 

miestnych dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská 

Ves, 

- V prípade zosilnenia požiadaviek občanov obce na určitý druh sociálnej služby, ktorej 

definícia sa nachádza aj v SWOT analýze, v prípade potreby zriadenia sociálnej služby 

v obci, alebo v okolitých obciach, a možnosti zriadenia uvedenej služby (materiálne, 

finančné a personálne možnosti), pri nepredvídateľnej a veľkej zmene demografického 

vývoja v obci. 

 

Forma aktualizácie 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Záhorská Ves (2015 – 2020) sa bude aktualizovať 

formou dodatkov k pôvodnému dokumentu, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce 

Záhorská Ves. Aktualizovaný dokument v plnom znení Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Záhorská Ves (2015 – 2020) bude zverejnený na webovom sídle obce Záhorská Ves. 
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