
 Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ mestskej časti Bratislava  -  Záhorská Bystrica zo dňa 25.4.2018 

 

Prítomní:     MUDr. Cingelová, Mgr. Jurčeková, Kubíková, 

                         Mojtová, Moková, Mišovská, JUDr. Treichelová 

  

Ospravedlnení:  Mgr. Fumačová, Mgr. Marciš 

 

Prizvaný:           Mgr. Ivo Bartoš, spracovateľ KPSS 

 

Program:  

               1/ Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-ZB na roky 2018 - 2023 

               2/ Novela zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

                   kuratele 

 

K bodu č. 1 

                        Komunitný plán sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica na roky 2018 – 2023  – MČ mala KPSS vypracovaný do roku 2016. Komunitný 

plán slúži ako strategický dokument pri plánovaní a tvorbe nových sociálnych služieb 

poskytovaných mestskou časťou. Vypracovať a schváliť tento dokument ukladá obciam z.č. 

455/1991 Zb. a Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Obsahuje najmä analýzu stavu 

poskytovaných sociálnych služieb, analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb,  

sociologické a demografické údaje, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb. 

      Keďže platnosť schváleného dokumentu skončila ešte v roku 2016, je potrebné vypracovať 

a dať schváliť novú verziu. Mestská časť zadala vypracovanie komunitného plánu Inštitútu 

pre verejné otázky. Prítomný zástupca spracovateľa Mgr. Ivo Bartoš objasnil problematiku 

komunitného plánu, požiadal komisiu o spoluprácu a podnetné návrhy, vyhodnotí anketné 

otázky. 

      Sociálna komisia navrhla spoluprácu a pomoc inštitútu pri získavaní návrhov a podnetov pre 

spracovávaný dokument. 

      Miestny úrad zabezpečil distribúciu anketových lístkov ohľadom spokojnosti so sociálnymi 

službami v Záhorskej Bystrici a prípadných návrhoch na zlepšenie. Anketové lístky vyplnilo 

cca 60 respondentov. 

      Magistrát hl. mesta SR Bratislavy vytvára riadiaci výbor, ktorý bude odborným garantom 

procesu komunitného plánovania za mesto Bratislava a navrhuje, aby každá mestská časť 

mala vo výbore zastúpenie. Za mestskú časť Záhorská Bystrica komisia navrhuje vedúcu 

organizačného referátu Mgr. Krajčírovú. 

      Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala uvedené na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 7  

 

      K bodu č. 2 

                         Novela zákona číslo 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele – tajomníčka komisie informovala, že od 1.4.2018  vstúpila do platnosti novela 

zákona, ktorá v rámci § 68 a § 69 zavádza nový príspevok na osamostatnenie sa mladého 

človeka. 

      Týka sa mladého človeka, ktorý odchádza z Centra pre deti a rodiny a mieni sa osamostatniť. 
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      Výňatok zo zákona: 

§ 

68 

 

(1) Mladému dospelému podľa § 65 písm. b) sa poskytuje jednorazový príspevok na 

uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí 

súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého. Príspevok na uľahčenie 

osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje pri odchode z centra, ak v dohode 

podľa § 55 ods. 5 nie je dohodnuté inak. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa 

mladého dospelého sa poskytuje iba raz. 

 
(2) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje centrum 

 
a) peňažnou formou, 

 
b) vecnou formou alebo 

 
c) kombinovanou formou. 

 

(3) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje v 

ustanovenej výške, najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené 

dieťa, a vyplatí sa mladému dospelému najneskôr v deň jeho odchodu z centra. 

 

(4) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa v 

čase skončenia vykonávania pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti mladý 

dospelý zdržiava bez súhlasu centra mimo centra, je vo výkone trestu odňatia slobody 

alebo vo výkone väzby. 

 
§ 69 

 

(1) Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku 

podľa § 68, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku 

podľa § 68 ods. 3, ak 

 
a) o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 a 

 
b) mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra. 

 
(2) Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec 

 
a) peňažnou formou, 

 
b) vecnou formou alebo 

 
c) kombinovanou formou. 

 

(3) Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude 

poskytnutý vo viacerých splátkach; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr 

do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. 



 3 

      Stanovisko komisie: 

                               Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že v prípade potreby 

navrhne starostovi, aby mestská časť predmetný príspevok poskytla. V súčasnej dobe nám nie 

je známe, že by občan Záhorskej Bystrice bol ubytovaný v centre pre deti a rodiny. 

 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

 

 

 

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


