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Kritéria a postup vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnych 

služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách 

č. 448/2008 Z. z. s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Zborov 

na obdobie 2016-2022 

 

V zmysle § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, obec Zborov vydáva 

poskytovateľovi sociálnej služby na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade 

predloženej žiadosti s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Zborov na obdobie 

2016-2022 (ďalej len „KPSS“), kvôli poskytnutiu finančného príspevku podľa § 78b. Písomné 

vyjadrenie obce Zborov je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“). 

Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie vydá 

z vlastného podnetu. 

Kritériá posudzovania pre vydanie vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti sú spracované 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 Zákona o sociálnych službách s KPSS 

sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržiavaní princípov 

rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, 

hospodárnosti a efektívnosti“. 

 

Postup vo veci podania žiadosti : 

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, 

podáva písomnú žiadosť o vydanie vyjadrenia o súlade spolu s prílohami podľa ods. 2 tohto 

článku obci Zborov v čase od 15.5 do 15.8. príslušného kalendárneho roku. Žiadosť sa 

podáva do podateľne Obecného úradu (ďalej len „OcÚ“) v Zborove. Obec Zborov 

neposudzuje žiadosti doručené v inom termíne ako je uvedené v tomto odseku. 
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Poskytovatelia sociálnych služieb požiadajú o vyjadrenie súladu písomne alebo elektronicky 

prostredníctvom oficiálneho tlačiva, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce Zborov, 

alebo si ho môžu vyzdvihnúť osobne na OcÚ. 

 

2. K písomnej žiadosti oprávnený žiadateľ prikladá povinné prílohy, ktorými sú: 

a) výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb (nie staršie ako 3 mesiace); 

b) čestné prehlásenie poskytovateľa služby o dodržiavaní podmienok kvality poskytovanej 

sociálnej služby; 

 

3. Lehota na vydanie písomného vyjadrenia zo strany obce Zborov je do 15 kalendárnych dní 

od doručenia žiadosti poskytovateľa sociálnej služby na podateľňu OcÚ alebo do 

elektronickej schránky obce Zborov. 

 

Podmienky, ktoré musia byť zo strany žiadateľa splnené a preukázané pre vydanie 

vyjadrenia: 

1. Potrebnosť sociálnej služby 

Kritérium potrebnosti sociálnej služby v danom území vychádza z podnetov občanov 

obce, poskytovateľov sociálnych služieb, od prijímateľov sociálnych služieb ako aj 

reálne preukázané potreby – poradovníky. Splnenie kritéria sa preukáže porovnaním 

existujúcich, príp. plánovaných kapacít (u nových sociálnych služieb), ktorými 

disponujú poskytovatelia sociálnych služieb s kapacitami, ktoré sú zadefinované ako 

nevyhnutne potrebné pre jednotlivé druhy sociálnych služieb. Ak bude preukázaná 

potreba poskytovania sociálnej služby a daných kapacít, ktoré zabezpečuje poskytovateľ 

sociálnych služieb, bude toto kritérium splnené. 

 

2. Súlad poskytovanej služby s KPSS 

V rámci tohto kritéria sa bude skúmať, či sociálna služba je súčasťou KPSS obce Zborov 

v danom období. 

 

3. Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s obcou Zborov 

Tretie kritérium  je zamerané na spoluprácu poskytovateľa sociálnych služieb   s obcou 

Zborov, transparentnosť poskytovateľov sociálnych služieb, participáciu poskytovateľa 
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sociálnych služieb na komunitnom plánovaní sociálnych služieb ako aj spoluprácu pri 

riešení problematiky v oblasti sociálnych služieb na území obce Zborov. V prípade 

nových poskytovateľov sociálnych služieb sa v rámci tohto kritériá hodnotí 

komunikácia poskytovateľa novej sociálnej služby so samosprávou o zámeroch 

poskytovať sociálnu službu na území obce Zborov. 

 

4. Ďalšie podmienky 

a) zápis žiadateľa v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb vedený 

príslušným VÚC; 

b) záznam o žiadateľovi/poskytovateľovi sociálnej služby v aktuálnom komunitnom pláne 

sociálnych služieb obce Zborov; 

c) preukázanie viaczdrojového financovania služby vyplnením údajov v tabuľke 

č. 2 žiadosti o vyjadrenie o súlade podľa § 83, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.; 

d) preukázanie potrebnosti a efektívnosti vyplnením údajov v tabuľke č. 3 žiadosti 

o vyjadrenie o súlade podľa § 83, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.; 

e) zdokladovanie kvality poskytovanej sociálnej služby čestným prehlásením 

poskytovateľa služby o dodržiavaní podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby; 

f) Preukázanie počtu zamestnancov poskytovateľa v tabuľke č. 4 žiadosti o vyjadrenie 

o súlade podľa § 83, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z., že spĺňa minimálne personálne 

štandardy podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách. 

 

Zborov 28.06.2019 

 

 

Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r.   

starosta obce Zborov 

 


