
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre 

Smernica č. 2/2019 O postupe pri vydávaní vyjadrenia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 

448/2008 Z.z. 

 

/v znení Dodatku č.1/ 

 

Čl.1 

Úvodné ustanovenia 

 

Podľa § 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 Mesto Nitra vydáva 

poskytovateľovi sociálnej služby v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v  zariadení 

opatrovateľskej služby a v dennom stacionári na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o 

súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom MPSVaR SR s komunitným plánom sociálnych služieb mesta (ďalej len 

„vyjadrenie o súlade“). Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné 

vyjadrenie vydá z vlastného podnetu. 

 
Čl.2 

Predmet úpravy 

 

Táto smernica upravuje postup žiadateľa a Mesta Nitry vo veci vydania písomného vyjadrenia 

Mesta Nitry o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie 

finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR s 

Komunitnýmplánom sociálnych služieb mesta Nitry (ďalej len „vyjadrenie o súlade“) . 

 

 
Čl.3 

Postup vo veci podania žiadosti a vydania vyjadrenia mesta podľa § 83 ods. 8 zákona 

č. 448/2008 Z.z. 

 

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 Mestu Nitra – Odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre, v čase od 1.5. do 31.8. 

predchádzajúceho rozpočtového roku. Odbor sociálnych služieb na žiadosti doručené v inom 

termíne ako je uvedené v tomto odseku neprihliada. V zmysle §78b ods. 3 písm. b) zákona č. 

448/2008 Z.z. písomnú žiadosť o vydanie súladu predloženej žiadosti s komunitným plánom 

obce podáva len neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý v čase podania žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR, ešte 

nezačal poskytovať sociálnu službu. To znamená, že o vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti 

s komunitným plánom obce je potrebné požiadať iba v prípade začatia poskytovania nového 

druhu, formy sociálnej služby žiadateľom; “ 

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

a) právoplatné rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie na odbornú činnosť 



b) zoznam plánovaných kapacít pre poskytovanie sociálnej služby 

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) personálna matica organizácie/ poskytovateľa sociálnej služby deklarujúca personálny 

normatív. 

 

3. Mesto Nitra - Odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre po posúdení žiadosti a zistení, že 

žiadateľ spĺňa všetky podmienky uvedené v ods. 4 tohto článku, vydá písomné vyjadrenie o 

súlade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej písomnej žiadosti žiadateľa 

obsahujúcej všetky povinné prílohy pri dodržaní princípov podľa § 83, ods.10 zákona                   

č. 448/2008 Z.z. 

 

4. Predpokladom vydania písomného vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku s komunitným plánom sociálnych služieb mesta je splnenie nasledovných 

podmienok: 

a) zápis žiadateľa v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedený príslušným VÚC; 

b) právoplatné rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie žiadateľovi na odbornú 

činnosť 

c) záznam o žiadateľovi/poskytovateľovi sociálnej služby v aktuálnom Komunitnom pláne 

sociálnych služieb mesta Nitry; 

d) zoznam plánovaných kapacít – posudzuje sa, či sociálna služba, ktorá sa plánuje poskytovať 

na území mesta je potrebná t. j. či v meste aktuálne chýba, alebo kapacity existujúcich 

poskytovateľov nepokrývajú dopyt. 

e) 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.; 

f) personálna matica organizácie/ poskytovateľa sociálnej služby deklarujúca personálny 

normatív. 

 

Čl.4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vydanie vyjadrenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie 

finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR s komunitným 

plánom sociálnych služieb mesta sa vzťahuje výlučne na žiadateľov, ktorí splnili podmienky 

na vydanie súladu dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 

2. Na vydanie vyjadrenia o súlade podľa tejto smernice sa nevzťahujú všeobecné predpisy o 

správnom konaní. 

 

Čl. 5 

Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.06.2019. 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 16.5.2022 

 

 

V Nitre dňa 25.5.2019 

                                                                                                                   Marek Hattas 

                                                                                                             primátor mesta Nitry 


