
Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov 
sociálnych služieb o finančný príspevok podľa  § 78b Zákona              
o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. s Komunitným plánom 
sociálnych služieb mesta Šaľa  
 
Mesto Šaľa spracovalo kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych 
služieb   o finančný príspevok s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Šaľa (ďalej 
iba „KPSS“) podľa § 83 ods. 10 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, podľa ktorého “ Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku podľa § 78b s KPSS sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií 
pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, 
proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.“ 
  
Písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade predloženej žiadosti s KPSS je v zmysle § 78b 
zákona č. 448/2008 Z.z. súčasťou prílohy k žiadosti,  ktorú poskytovateľ sociálnej služby 
predkladá Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej iba „MPSVRaSR“).  
 
Podľa § 83 ods. 8 vyššie uvedeného zákona obec vydáva potvrdenia pre poskytovateľov 
nasledujúcich sociálnych služieb:  

- nocľaháreň (§ 25) 
- zariadenie pre seniorov (§ 35) 
- zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36) 
- denný stacionár (§ 40).  

 
Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s KPSS je od roku 2019 
podmienkou pre získanie finančného príspevku z rozpočtu MPSVRaSR pre každého 
poskytovateľa sociálnej služby, ktorý o príspevok požiada. 
 
KRITÉRIÁ:  
 
1. SÚLAD POSKYTOVANEJ SLUŽBY S KPSS  
 
Uvedené kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby do aktuálneho KPSS. V prípade 
nových poskytovateľov sociálnych služieb sa toto kritérium nehodnotí.  
 
2. POTREBA SOCIÁLNEJ SLUŽBY  
 
V tomto kritériu sa hodnotí potreba sociálnej služby v danom území vychádzajúc z výsledkov  
prieskumov od poskytovateľov sociálnych služieb, od prijímateľov sociálnych služieb a 
občanov, ako aj reálne preukázané potreby – poradovníky a pod. Splnenie kritéria sa preukáže 
porovnaním existujúcich, príp. plánovaných kapacít (u nových sociálnych služieb), ktorými 
disponujú poskytovatelia sociálnych služieb s kapacitami, ktoré sú v KPSS zadefinované ako 
nevyhnutne potrebné pre jednotlivé druhy sociálnych služieb. V prípade nového poskytovateľa 
sociálnej služby sa posudzuje, či sociálna služba, ktorú plánuje na území mesta poskytovať, je 
potrebná, t. j. či v meste aktuálne chýba alebo kapacity existujúcich poskytovateľov sú 
nedostatočné  a nepokrývajú dopyt. 
 
 



3. SPOLUPRÁCA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY S MESTOM  
 
Uvedené kritérium kladie dôraz na proces spracovania KPSS, na transparentnosť 
poskytovateľov sociálnych služieb a ich ochotu participovať na riešení problematiky v oblasti 
sociálnych služieb na území mesta Šaľa.  V rámci kritéria sa hodnotí zapojenie poskytovateľov 
do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb a spolupráca so samosprávou                     
a ostatnými poskytovateľmi na území mesta. V prípade nových poskytovateľov sociálnych 
služieb sa v rámci tohto kritéria hodnotí komunikácia poskytovateľa novej sociálnej služby         
so samosprávou o zámeroch poskytovať službu na území mesta.  
 
 

POSTUP VO VECI PODANIA ŽIADOSTI A VYDANIA VYJADRENIA MESTA 
PODĽA 

§ 83 ODS. 8 ZÁKONA Č. 448/2008  
 

1. Oprávnený žiadateľ, ktorým je neverejný poskytovateľ sociálnej služby:  
a) v nocľahárni,  
b) v zariadení pre seniorov,  
c) v zariadení opatrovateľskej služby, 
d) v dennom stacionári,  

             
podá písomnú žiadosť na tlačive, ktoré je prílohou č. 1 – žiadosť poskytovateľa sociálnej 
služby k predmetným kritériám, resp. žiadosť v elektronickej forme, a to najneskôr        
do 31. 07. kalendárneho roka.  
 
Písomná žiadosť sa podáva na adresu: Mesto Šaľa, Mestský úrad Šaľa, referát 
sociálnych vecí, Nám. Sv. Trojice 7, 917 15  Šaľa alebo v elektronickej forme na adresu: 
mesto@sala.sk.  

            Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku mesto Šaľa, resp. ním zriadené 
organizácie poskytujúce uvedené druhy sociálnych služieb, písomné vyjadrenie vydá 
mesto Šaľa z vlastného podnetu (v zmysle § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z.).    

2. V prílohe č. 1 – žiadosť poskytovateľa sociálnej služby - oprávnený žiadateľ vyplní 
povinné údaje: 

a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu: názov poskytovateľa, adresa, IČO, číslo          
a dátum   registrácie sociálnej služby na príslušnom vyššom územnom celku, druh 
sociálnej služby, forma sociálnej služby a kapacita poskytovanej služby, 

b) počet žiadateľov o sociálnu službu poskytovanú poskytovateľom sociálnej služby 
aktualizovaný k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu 
žiadosti.  

 
3. Mesto Šaľa – referát sociálnych vecí po posúdení žiadosti a zistení, že žiadateľ spĺňa 

všetky podmienky uvedené v kritériách, vydá bezplatne v lehote 30 dní od doručenia 
žiadosti vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 
s KPSS. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku mesto Šaľa, písomné 
vyjadrenie vydá z vlastného podnetu.   
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