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Prílohy :     1 

 



 

 

Článok l. 

Úvodné ustanovenie 

 
V zmysle § 83 ods. 8 zákona o sociálnych službách obec vydáva poskytovateľovi sociálnej 

služby uvedenej v § 25 Nocľaháreň, § 35 Zariadenie pre seniorov, § 36 Zariadenie opatrovateľskej 

služby a § 40 Denný stacionár na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej 

žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce 

(ďalej len KPSS). Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie podľa 

prvej vety vydá obec z vlastného podnetu. 

      V zmysle § 83 ods. 10 zákona o sociálnych službách súlad predloženej žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku podľa § 78b s KPSS obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho 

územného celku sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov 

rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti 

a efektívnosti. 

      Písomné vyjadrenie obce o súlade predloženej žiadosti s KPSS obce je povinnou prílohou k 

žiadosti o finančný príspevok v zmysle §78 b z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

pre každého poskytovateľa sociálnej služby uvedenej v §25, 35, 36 a 40.  

 

Článok lI. 

Kritéria 
 

1.Potrebnosť sociálnej služby 

    V tomto kritériu sa hodnotí potrebnosť sociálnej služby v danom území vychádzajúc z normatívnych 

ukazovateľov k danému počtu obyvateľov zohľadňujúc pritom normatívne prepočty, výsledky 

prieskumov od poskytovateľov sociálnych služieb, od prijímateľov sociálnych služieb a občanov, ako 

aj reálne preukázané potreby – poradovníky, existujúce a plánované kapacity, požiadavky na riešenie 

určitých sociálnych javov a podobne. Z KPSS je zrejmé, či je uvedená sociálna služba aktuálne 

poskytovaná na území mesta.  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. Ak sa preukáže, že 

sociálna služba a kapacity, ktoré zabezpečuje daný poskytovateľ uvedenej služby, sú pre mesto Stará 

Ľubovňa potrebné, bude uvedené kritérium splnené.  

2.Súlad poskytovanej služby s Komunitným plánom Mesta Stará  Ľubovňa 

     Toto kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby do KPSS, pričom sa kladie dôraz na ciele 

a opatrenia rozvoja sociálnych a komunitných služieb, do ktorých konkrétna sociálna služba spadá 

podľa svojho druhu.  

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 Stará Ľubovňa. 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 kritériá hodnotí 

komunikácia poskytovateľa novej sociálnej služby so samosprávou o zámeroch poskytovať službu na 

území mesta.  

     Pre vydanie súhlasného stanoviska súladu žiadosti poskytovateľa s KPSS je potrebné splniť súlad so 

všetkými uvedenými kritériami. 

Článok III. 

Postup poskytovateľov sociálnych služieb pri podávaní žiadosti 

 1. Poskytovatelia sociálnych služieb požiadajú v písomnej, príp. elektronickej forme mesto Stará 

Ľubovňa o písomné vyjadrenie o súlade ich žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78 s 

KPSS (v zmysle § 83, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.), a to najneskôr do 15.6. kalendárneho roka. V 

prípade, že žiadosť poskytovateľa sociálnej služby bude doručená Stará Ľubovňa po tomto termíne, nie 

je zaručené, že samospráva vydá písomné stanovisko poskytovateľovi sociálnej služby do 1. júla. 

2.  Žiadosť poskytovateľa sociálne služby musí obsahovať všetky náležitosti. 

3. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku Mesto Stará Ľubovňa, písomné vyjadrenie vydá 

Mestský úrad v Starej Ľubovni z vlastného podnetu (v zmysle § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.).  

4. Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad v Starej Ľubovni vydá poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý 

poskytuje sociálnu službu v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby 

a/alebo v dennom stacionári na území Starej Ľubovne bezplatne písomné vyjadrenie o súlade/resp. 

nesúlade jeho žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s KPSS.  

5. Lehota na vydanie písomného potvrdenia zo strany mesta Stará Ľubovňa je do 15 kalendárnych dní 

od doručenia žiadosti poskytovateľa sociálnej služby v písomnej forme na adresu: Mestský úrad v Starej 

Ľubovni, Oddelenie sociálnych vecí a bytovej politiky, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa alebo v 

elektronickej forme na adresu: maria.rassova@staralubovna.sk.  

6. Termín na predkladanie žiadostí na MPSVR SR je v zmysle Zákona o sociálnych službách: od 1. júla 

do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA– MESTSKÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA 

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnej služby s Komunitným 

plánom sociálnych služieb mesta Stará Ľubovňa - žiadosť 

 

Identifikačné údaje: 

Názov poskytovateľa sociálnej služby:  

Sídlo poskytovateľa sociálnej služby:  

Právna forma poskytovateľa sociálnej služby:  

Miesto poskytovania sociálnej služby:  

IČO:  

Dátum začatia poskytovania sociálnej služby:  

 

Kritériá pre posudzovanie súladu predloženej žiadosti: 

 

 

 

 

1. Druh poskytovanej sociálnej služby  

2. Forma poskytovanej sociálnej služby  

3. Kapacita (podľa zápisu do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb) 

 

4. Počet obsadených miest  

(ku dňu podania žiadosti) 

 

5. Počet klientov v poradovníku  

(ku dňu podania žiadosti) 

 

6. Počet prijímateľov sociálnej služby 

s trvalým pobytom v meste Stará 

Ľubovňa (ku dňu podania žiadosti) 

 



 

 

 

 

 

7. Zdroje financovania  (za rok, ktorý 

predchádza podaniu žiadosti)  

 

Štát 

 

€ 

 

% 

 Úhrada od 

prijímateľa 

sociálnej služby 

€ % 

 Príspevky od 

samospráv 

€ % 

 Zdroje 

zriaďovateľa 

€ % 

 Iné zdroje  € % 

 

8. Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 

prijímateľa SS v € (za rok, ktorý 

predchádza podaniu žiadosti) 

 

 

9. Priemerné mesačné skutočne 

dosiahnuté príjmy na 1 prijímateľa SS v € 

(za rok predchádzajúci podaniu žiadosti) 

 

 

10. Poskytovateľ sociálnej služby 

dodržiava maximálny počet prijímateľov 

sociálnej služby na jedného zamestnanca 

a minimálny percentuálny podiel 

odborných zamestnancov na celkovom 

počte zamestnancov v zmysle zákona      

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov 

Áno  Nie 

11. Spolupráca poskytovateľa sociálnej 

služby s mestom Stará Ľubovňa 

Áno Nie 

12. Zisťovanie spokojnosti klientov 

u poskytovateľa  

Áno Nie 



 

 

Hodnotenie kritérií: 

Kritériá č. 1 až č. 6                                                                                                                             

Bude sa hodnotiť potreba sociálnej služby s ohľadom na komunitné plánovanie. 

Kritériá č. 7 až č. 9                                                                                                                               

Bude sa hodnotiť finančná participácia zriaďovateľa sociálnej služby a hospodárnosť. 

Kritérium č. 10                                                                                                                                   

Bude sa hodnotiť súlad s legislatívou. 

Kritérium č. 11                                                                                                                                               

Bude sa hodnotiť zapojenie sa poskytovateľov do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb, 

spolupráca a komunikácia so samosprávou.  

Kritérium č. 12                                                                                                                                   

Bude sa hodnotiť, či poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný a vytvorený systém pri 

podávaní sťažností, pripomienok, námietok a či v písomnej a zrozumiteľnej forme vedie o týchto 

skutočnostiach evidenciu.  

 

Pre vydanie súhlasného stanoviska súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará 

Ľubovňa je potrebné splniť súlad so všetkými uvedenými kritériami. 

 

Vypracoval (meno, priezvisko, tel. kontakt): ............................................................................................ 

Dňa: ..................................... 

 

 

 

Svojim podpisom čestne prehlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a presné. Som si 

vedomý/vedomá právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych 

predpisov. 

 

Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu subjektu: 

Pečiatka a podpis štatutárneho subjektu:  


