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Predkladá:       PhDr. Ján Volný, PhD. primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Lucia Baldovská, vedúca odd. právneho a sociálnych vecí 

          

Prerokované:    Sociálno-zdravotná komisia pri Mestskom zastupiteľstve 

 

Dôvod predloženia:   § 4 ods. 3 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Prizvaný: ------------ 

 

 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

  

        

schvaľuje 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zriadenie Komunitného centra „FEDER DŽIVIPEN“ so sídlom Potočná ul. č. 9, 052 01 

Spišská Nová Ves k 1. 1. 2016 na dobu neurčitú. 

 

 

 

 

 

 



K bodu rokovania č. 14 

Dôvodová správa 

 
Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 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, za účelom vytvárania podmienok na 

poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú 

intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie má v záujme zriadiť komunitné centrum. 

Zriadenie je vsúlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie 

Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálno-technické podmienky 

pre realizáciu komunitných aktivít. 

 

Komunitné centrum  bude zariadením bez právnej subjektivity, začleneným 

organizačne pod oddelenie právne a sociálnych vecí mestského úradu ako vnútorná 

organizačná jednotka napojená na rozpočet Mesta Spišská Nová Ves. Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva  so sídlom v Spišskej Novej Vsi vydal záväzné stanovisko č. 

2015/01839-3 zo dňa 17. 9. 2015, v ktorom vyslovil súhlas s jeho prevádzkou. Uznesením č. 

83/2015 zo dňa 30. 9. 2015 Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer zriadiť a prevádzkovať 

komunitné centrum v meste Spišská Nová Ves. V tejto súvislosti bola dňa 7. 10. 2015 Odboru 

sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 

1, doručená žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb spolu  spotrebnými 

prílohami. Mesto Spišská Nová Ves bolo zapísané do registra dňa 13. 11. 2015. Do 6 mesiacov 

od tohto dátumu je povinné začať s poskytovaním tejto sociálnej služby, v opačnom prípade 

dôjde k výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 68 ods. 2 písm. a) 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. 

 

Komunitné centrum bude niesť názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší 

život. Jeho poslaním  bude prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych 

a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na 

lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených 

sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či 

farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. 

Komunitné centrum bude podporovať vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáhať tak vytvoriť 

zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným 

ľudom. 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 12. 2015 

Vypracovala: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca odd. právneho a sociálnych vecí MsÚ  

        


