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Materiál na rokovanie 

HSR SR 27. 09. 2021         bod 3 

 

S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona, 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 v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Popis návrhu 

Návrhom zákona, 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 

Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti 

sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa vytvárajú právne podmienky pre zvýšenie finančnej 

podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby. Ďalej sa upravuje vecný 

obsah a rozsah vybraných evidencií vedených v Informačnom systéme sociálnych služieb a 

zavádza nový druh evidencie vedený poskytovateľom sociálnej služby a precizuje sa právna 

úprava vzniku povinnosti obce a vyššieho územného celku poskytovať neverejným 

poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky na spolufinancovanie sociálnej služby. 

Návrhom zákona sa aj na základe poznatkov získaných z aplikačnej praxe upravujú 

podmienky pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb a zvyšuje sa maximálna 

výška pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 101 zákona 

spáchaného poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby z doterajšej 

výšky do 2000 eur na výšku do 5000 eur. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR nemá k predloženému návrhu zákona pripomienky.  

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 


