
OBEC ZÁVOD 

Sokolská 243, 908 72 Závod 

 

Kritériá 

  pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný 

príspevok z verejných zdrojov (z rozpočtu MPSVaR) s Komunitným plánom sociálnych 

služieb obce  Závod 

     Obec Závod vypracovala kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov 

sociálnych služieb o finančný príspevok s komunitným plánom sociálnych služieb podľa § 83 

ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v zmysle ktorého „Súlad predloženej 

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

služieb sa posudzuje na základe vopred určených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého 

zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti 

a efektívnosti.“  

     Posudzovaný je súlad s prioritami Komunitného plánu sociálnych služieb obce Závod 2018-

2022 a potrebnosť sociálnej služby.  

     V zmysle § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade 

predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce je povinnou 

prílohou k žiadosti, ktorú poskytovateľ sociálnej služby predkladá Ministerstvu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR).  

Obec vydáva potvrdenie pre poskytovateľov sociálnych služieb : 

1.  nocľaháreň (§ 25 zákona o sociálnych službách) 

2. zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych službách) 

3. zariadenie opatrovateľskej služby (§ 35 zákona o sociálnych službách) 

4. denný stacionár (§ 40 zákona o sociálnych službách).  

 

     Posudzované kritériá : 

1. Súlad poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb 

    - Kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby do KPSS  

    - Sociálna služba je uvedená v prioritách KPSS 

 

2. Potrebnosť a využiteľnosť sociálnej služby  

     - Preukázanie potrebnosti (evidencia o počte žiadateľov o sociálnu službu – poradovník 

        záujemcov o sociálnu službu) 

     - Preukázanie využiteľnosti – výročná správa,  ročné vyhodnotenie naplnenosti   

Na základe vyššie uvedených kritérií je možné posúdiť, či poskytovateľ sociálnej služby 

zabezpečuje alebo nezabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v súlade s komunitným 

plánom sociálnych služieb obce Závod.  



 

Postup poskytovateľov sociálnych služieb pri podaní žiadosti o písomné vyjadrenie obce 

o súlade  žiadosti o finančný príspevok podľa §78b zákona o sociálnych službách 

s komunitným plánom sociálnych služieb:  

-  Poskytovateľ sociálnej služby požiada o vyjadrenie súladu sociálnej služby s komunitným 

plánom sociálnych služieb v dostatočnom časovom predstihu 

- písomne na adresu: Obec Závod, Sokolská 243, 908 72  Závod  

    alebo 

- elektronicky na emailovú adresu: sekretariat@obeczavod.sk. 

  

 Žiadosť poskytovateľa bude obsahovať nasledujúce identifikačné údaje: 

 • názov poskytovateľa • adresa  •  IČO  • číslo a dátum registrácie sociálnej služby na 

príslušnom samosprávnom kraji • druh sociálnej služby  • kapacita poskytovanej služby.  

Obec na základe predloženej žiadosti posúdi a vydá stanovisko o súlade s komunitným plánom 

sociálnych služieb do 15 dní od doručenia žiadosti.  

Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku samotná obec, písomné stanovisko si 

vydá  z vlastného podnetu (v zmysle § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.).  

Vydanie stanoviska pre účely žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu MPSVR 

SR je bezplatné.  

Termín podania žiadosti na MPSVR SR od 01.07 do 31.08. pre nasledujúci kalendárny rok. 
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