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Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 
 

1.1. Východisko a stručný súhrn informácií:  
 
V súlade s § 24d 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 
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) je komunitné centrum sociálnou službou krízovej 
intervencie. 
 

V zmysle platnej právnej úpravy v komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo 
skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 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:  

a) poskytuje   
- základné sociálne poradenstvo,  
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,  
- pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a 

školského zariadenia,  
b) vykonáva preventívna aktivita,  
c) zabezpečuje záujmová činnosť.  

 
1.2. Dôvodová správa: 
 

Uznesením MsZ č. 50/2019 bol schválený návrh  na predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok s názvom projektu „Vybudovanie komunitného centra v Malackách“. 
Objekt sa nachádza v areáli Centra voľného času v Malackách. Nenávratný finančný príspevok 
na tento projekt bol schválený a v súčasnosti finišuje realizácia diela – stavby. 

 
Základné informácie o novovybudovanom Komunitnom centre: 
 
Cieľové skupiny: Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácií podľa §2 ods.2 písm. h) 

zákona o sociálnych službách, t.j. osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich 
schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v 
priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 
chudoby 

 
Základné väzby po vybudovaní: spolupráca s existujúcim klubom zdravotne 

znevýhodnených, nadviazanie na existujúcu spoluprácu s Centrom voľného času v Malackách, 
na spoluprácu s Detským domovom Macejko, pokračovať sa bude v spolupráci s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Reedukačnými centrom vo Veľkých 
Levároch a v Sološnici a s Komunitným centrom v  Plaveckom Štvrtku. 
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Komunitné centrum bude slúžiť najmenej 30 klientom v nepriaznivej sociálnej 

situácii. 
 
Sociálne služby: 
• Základné sociálne poradenstvo  
• Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  
• Bude vykonávaná preventívna aktivita  
• Zabezpečenie záujmovej činnosti  
• Komunitná práca a komunitná rehabilitácia  
• Sociálna služba bude poskytovaná ambulantnou formou 
 
Právna forma a forma hospodárenia: 
Komunitné centrum bude zariadením bez právnej subjektivity. Pôjde o vnútornú 

organizačnú jednotku začlenenú pod Sekretariát úradu MsÚ Malacky, ktorá bude napojená na  
rozpočet mesta. 

 
Priestorovú usporiadanie – budova: 
Prízemie 
Prízemnú časť tvorí jeden veľký priestor – sála s plochou 141,4 m2 + 26,7 m2 . V sále  bude 

aj malé pódium, ktoré bude variabilné. Priestor je určený na pohybové aktivity klientov ako sú 
jednoduché športovanie, nácvik divadiel. Taktiež bude hala slúžiť na spoločné stretnutie 
klientov, ale aj celých rodín a najmä spoločných stretnutí a programov s majoritnou skupinou. 
Cieľom je ich začlenenie medzi rovesníkov.  

V spodnej časti objektu komunitného centra budú prebiehať akcie spoločného charakteru – 
nácviky tanečných a hudobných vystúpení ako i ich prezentácia pre rodinných príslušníkov.  

Poschodie 
Priestor na poschodí bude tvoriť 8 miestností a zázemie. Miestnosti sú určené predovšetkým 

na terapiu. Jedna bude slúžiť na arteterapiu jednotlivcov napr. deti s autizmom. Skupinové 
terapie sa budú konať vo veľkej spoločenskej miestnosti. Jedna miestnosť bude riešená na 
muzikoterapiu a dve na psychoterapiu. Ďalšou miestnosťou bude relaxačná miestnosť. Ďalej 
tam bude kuchynka, sklad, archív a kancelária.  

Na poschodí sa budú realizovať aktivity komornejšieho charakteru, prípadne vyžadujúce 
individuálny prístup.  

Pavilón komunitného centra bude riešený bezbariérovo a bude vybavený vnútorným 
výťahom. Bezbariérové sociálne zariadenie sa nachádza na prízemí celkového objektu stavby 
oproti pavilónu komunitného centra.  

Objekt  a jeho priestory budú označené  v ľahko čitateľnej a zrozumiteľnej forme a zároveň 
bude objekt a jeho priestory označené v Braillovom písme. 

 
Z materiálno technického vybavenia pre zabezpečenie jednotlivých aktivít projektu a 

naplnenie merateľných ukazovateľov:  
• Skladacie mobilné pódium z 2 častí pre realizáciu rôznych spoločenských podujatí  v 

sále 
• Kuchynská linka - vybavenie pre zabezpečenie podpornej činnosti centra 
• Audio systém – vybavenie pre muzikoterapiu. 
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• Ozvučovací set – vybavenie pre sálu na realizáciu akcii komunitného centra – nácvik a 
prezentácia v rámci organizovaných podujatí komunitného centra pre klientov a rodinných 
príslušníkov  

• Sedacia súprava – vybavenie pre muzikoterapiu 
• Vypaľovacia pec - vybavenie na arteterapiu 
• vybavenie relaxačnej miestnosti – kompletné vybavenie miestnosti „na kľúč“ podľa 

jednotlivých noriem  
• Interaktívny set – vybavenie do sály na jednotlivé vzdelávacie, prezentačné a 

prednáškové aktivity komunitného centra.  
• 7 miestne motorové vozidlo bez úpravy na účely realizácie aktivít komunitného centra 

mimo hlavnú budovu prípadne na dopravu klientov, ktorí takúto možnosť nemajú. 
 
Podľa § 62 zákona o sociálnych službách môže mesto ako poskytovateľ sociálnej služby 

poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.  
  
Podľa § 64  ods. 3 písm. d) zákona o sociálnych službách sa k žiadosti o zápis do registra 

prikladá štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho 
orgánu právnickej osoby. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť Zriaďovaciu listinu  
Komunitného centra. Návrh Zriaďovacej listiny tvorí prílohu č. 1 k materiálu. 

 
 

1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta: 
Náklady na zriadenie Komunitného centra sú zakomponované v rozpočte mesta na rok 2022. 
 
1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:   
Alternatívy a varianty riešenia nenavrhujeme. 
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Príloha k materiálu č. Z59/2022 

 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
II. Návrh uznesenia 
 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
stručný súhrn informácií a dôvodovú správu k mat. Z59/2022 „Návrh na schválenie 
Zriaďovacej listiny Komunitného centra v Malackách“, 
 

 
2)   schvaľuje 
Zriaďovaciu listinu Komunitného centra v Malackách.    
 
 
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 


