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Na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva  

na deň 24.01.2019 

 

Materiál č. 9 

  

     

 Návrh 

Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka 

 

a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. ..... o sociálnych službách 

poskytovaných  v Komunitnom centre Poštárka 

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

Mimo plánu zasadnutí 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 po prerokovaní   

 s c h v a ľ u je: 

 

a) Zriaďovaciu listinu Komunitné 

centrum Poštárka 

 

b) Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Bardejov č. .... o sociálnych 

službách poskytovaných  

            v Komunitnom centre Poštárka 

 

 
    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak, 

prednosta MsÚ 

 

 

 
    

Spracovateľ:    

PhDr. Tatiana Fedáková 

vedúca  odd. SBaZ 

 

 

 
    

Spravodajca:    

PhDr. Tatiana Fedáková,  

vedúca odd. SBaZ 

 

 

 
    

Prerokované:    

- Na porade primátora dňa 07.01.2019 

- Na zasadnutí komisie bytovej, soc. pomoci 

 a zdravotníctva dňa  14.01.2019 

- Na zasadnutí MR dňa 15.01.2019 

Prizvať:       

 

       

 

V Bardejove 16.01.2019 

 

 

 



 

Dôvodová správa  

 
V roku 2018 bola ukončená výstavba Komunitného centra Poštárka (ďalej len KC) prostredníctvom  

výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2  a poskytnutím  nenávratného finančného príspevku na projekt.  

 

V KC sa poskytuje sociálna služba komunitné centrum v zmysle § 24d zákona 448/2008 Z.z. 

ambulantnou formou.    

 

Podľa § 24 d Zákona 485/2013 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 sa v Komunitnom  centre fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h/ - 

a) Poskytuje: Sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 

dieťaťa do a zo   školského zariadenia,  

b) Vykonáva preventívna aktivita, 

c) Zabezpečuje záujmová činnosť. 

 

KC podporuje sociálnu inklúziu a pozitívne zmeny v komunitách u všetkých sociálne 

ohrozených skupín s dôrazom na marginalizované rómske  komunity. KC zabezpečuje odborné 

činnosti, iné činnosti a aktivity fyzickej  osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej 

situácii alebo osobám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo 

možnosti  sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie  v segregovanej 

lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej  chudoby poskytujú. 

Poslaním KC je prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít 

prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to  ako na individuálnej, skupinovej tak 

aj na komunitnej úrovni. 

 

Cieľovú skupinu tvoria: 

- deti počas plnenia povinnej školskej dochádzky /6 - 16 rokov/ 

- mládež a mladí dospelí / 16 – 25 rokov/ 

- dospelí a rodiny 

- seniori /62 rokov a viac rokov 

 

KC je  v riadiacej, metodickej a finančnej oblasti v pôsobnosti Oddelenia sociálneho, bytového 

a zdravotníctva  ako jeho organizačná jednotka bez právnej subjektivity. Prevádzka KC sa zabezpečuje 

prostredníctvom rozpočtu mesta s vyznačením nákladovej a príjmovej časti. 

 

Počet zamestnancov 3: 

1 odborný garant KC poverený riadením KC  

1 odborný pracovník KC 

1 pracovník KC  

Prevádzková doba: v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase 8.00 – 15.30, resp. nepravidelne 

v inom čase v závislosti od charakteru činnosti. 

 

K začatiu poskytovania sociálnych služieb je v zmysle legislatívy potrebné schváliť 

zriaďovaciu listinu a všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní služby. Po registrácii sociálnej 

služby  komunitné centrum na VÚC Prešov sa Mesto Bardejov bude uchádzať  o zapojenie  do 

Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach  s prítomnosťou MRK, Operačný 

program:  Ľudské zdroje, kde je hlavnou aktivitou Národného projektu prevádzka komunitných 

centier a realizácia komunitnej práce, prostredníctvom ktorého získame finančné prostriedky na mzdy 

pracovníkov KC cca 32.500 €. 

 

Dopad na rozpočet: prevádzka a mzdové náklady sú odhadované na cca 41.385 €.  

 

Tento materiál má 4  strany textu.  

 

 



 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 
 

Komunitné centrum Poštárka 

 
 

Zriaďovateľ:   Mesto Bardejov 

      Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

 

S účinnosťou od:                           25.01.2018 

 

Zriaďuje:    Komunitné centrum Poštárka 

 

Adresa:                 Poštárka 112A, 085 01 Bardejov 

 

Právna forma a 

forma hospodárenia: Komunitné centrum nemá právnu subjektivitu. Je organizačne zaradené 

v priamej pôsobnosti primátora mesta Bardejov pod Oddelenie sociálne, 

bytové a zdravotníctva Mestského úradu v Bardejove. Komunitné centrum  je 

vnútorná organizačná jednotka napojená na rozpočet Mesta Bardejov. 

 

Vedúci:               odborný garant Komunitného centra Poštárka 

 

Druh a forma 

poskytovanej sociálnej  

služby podľa:                            § 24 d Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - Komunitné centrum 

§ 13 ods.  2 Zákona č. 448/2008  Z.z.  o   sociálnych  službách – ambulantná                                         

forma  

 

Predmet činnosti:                        § 24 d Zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v Komunitnom  

centre fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. 

h/ - 

          a)  Poskytuje: Sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

          chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku  a školské  

          vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo   školského zariadenia,  

                                        b) Vykonáva preventívna aktivita, 

                                        c) Zabezpečuje záujmová činnosť. 

 

           V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná 

            rehabilitácia. V zariadení sa poskytujú odborné činnosti, aktivity a služby 

            fyzickej osobe, rodine  alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii 

            alebo osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené 

            schopnosti alebo možnosti s a spoločensky  začleniť a samostatne riešiť 

            svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou 

            koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. 

 

 

 

Táto zriaďovacia listina bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Bardejove dňa  24.01.2019  uznesením 

 č. ...... /2019. 

 

 

 

V Bardejove,  ................           ............................................................................... 

       MUDr. Boris Hanuščak 

             primátor mesta  

 

 

 

 

 



Mesto Bardejov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie  mesta Bardejov  

č.  ....../2019 o sociálnych službách poskytovaných 

v Komunitnom centre Poštárka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NÁVRH  

 
Všeobecne záväzne nariadenie  mesta Bardejov č.  ....../2019 o sociálnych službách poskytovaných  

v Komunitnom centre Poštárka 

 

Mesto Bardejov podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti ustanovenia § 24 d ) 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 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách 

a stanovení výšky úhrad za sociálnu službu v Komunitnom centre Poštárka 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

        Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť mesta Bardejov vo veciach: 

a) poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre 

b) spôsob určenia a výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre. 

 

§ 2 

Konanie vo veci poskytovania sociálnych služieb 

 

        Mesto Bardejov rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v 

komunitnom centre: 

a) priamo poskytne sociálnu službu 

b) poskytne sociálnu službu bez vydania rozhodnutia 

 

§ 3 

Postup pri poskytovaní sociálnych služieb 

 

Komunitné centrum: 

a) v komunitnom centre sa poskytuje počas dňa sociálna služba fyzickej osobe: 

− deti a mládež 

− zákonní zástupcovia detí 

− plnoleté fyzické osoby 

 

b) v komunitnom centre sa najmä: 

− poskytuje sociálne poradenstvo 

− zabezpečuje záujmová činnosť 

− poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

− vykonáva komunitná práca 

c) sociálna služba sa maloletým deťom poskytuje len na základe písomného súhlasu zákonného  zástupcu  

    dieťaťa, 

d) o poskytnutí sociálnej služby vedie komunitné centrum spisovú agendu, 

e) sociálna služba sa poskytuje ambulantnou  formou. 

 

§4 

Úhrada za poskytnutie sociálnej služby 

 

        Mesto Bardejov poskytuje sociálnu službu v komunitnom centre bezplatne. 

 

§5 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Návrh  tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na  pripomienkovanie dňa 09.01.2019      

a zvesený dňa 24.01.2019.  

 

2. Toto všeobecne záväzného nariadenia bolo zverejnené  na úradnej tabuli Mesta Bardejov dňa 

25.01.2019 a zvesené dňa 08.02.2019.  

 

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie  bolo schválené uznesením MsZ v Bardejove č. ........ /2019 zo dňa 

     24.01.2019 a nadobúda účinnosť 11.02.2019. 

 

 


