
 
 

Zriaďovacia listina 
 

schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Malackách 
č. ........ zo dňa 23. júna 2022 

 
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

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, ich 
vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie 

 
 

sa zriaďuje  
 
 
Názov zariadenia:    Komunitné centrum v Malackách 
 
Zriaďovateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 

Malacky, IČO: 00 304 913 (ďalej len „zriaďovateľ“)  
 
Štatutárny orgán zriaďovateľa:  primátor mesta 
 
Sídlo zariadenia:    Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky  
 
Druh sociálnej služby:   komunitné centrum  
 
Forma sociálnej služby:  ambulantná  
 
Predmet hlavnej činnosti:   
 
V súlade s § 24d 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 sa v komunitnom centre:   
a) poskytuje 
1. sociálne poradenstvo, 
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
3. 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. 
 
Predmet vedľajšej činnosti:    
poskytovanie priestorov pre  
- ďalšie organizácie zamerané na sociálne služby,  
- usporadúvanie programov pre komunity,  
- praktické vzdelávacie centrum (kurzy, neformálne vzdelávania, školenia a pod.) 
 



Cieľová skupina:  Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
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 

    
 

Právna forma: bez právnej subjektivity – organizačná jednotka 
začlenená pod Sekretariát úradu MsÚ Malacky  

 
Forma hospodárenia: vnútorná organizačná jednotka napojená na rozpočet 

Mesta Malacky 
 
 
Doba, na ktorú sa zariadenie zriaďuje:  na dobu neurčitú 
 
 
V Malackách, dňa .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
primátor mesta 

 
 

 
 
 
 


