
Vydanie vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti s Komunitným plánom 

sociálnych služieb 

   

V zmysle §83 ods. 8 vydáva obec písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o 

poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR, na príslušný 

rozpočtový rok, s komunitným plánom sociálnych služieb obce. Uvedená žiadosť sa vydáva pre 

poskytovateľov sociálnych služieb v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 

služby a v dennom stacionári, na jeho žiadosť bezplatne.  

 

Písomnú žiadosť o vydanie predmetného vyjadrenia je potrebné doručiť obci v lehote 

najneskôr do 15. júna kalendárneho roka. / 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. /    

 

Bezplatne písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s komunitným 

plánom sociálnych služieb obce, vydá obec do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. 

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

podnetu. V prípade, že žiadosť poskytovateľa sociálnej služby bude doručená mestu Nitra po tomto 

termíne, nie je zaručené, že  samospráva vydá písomné vyjadrenie poskytovateľovi sociálnej služby do 

1. júla. 

Kritéria posudzovania súladu obec upravuje smernicou č. 2/2019 „O postupe pri vydávaní 

vyjadrenia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z.“. 

 

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

súladu poskytovaných sociálnych služieb s komunitným plánom sociálnych služieb mesta sú: 

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

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

c) 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. 

d) 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.;  

e) personálna matica organizácie/ poskytovateľa sociálnej služby deklarujúca personálny 

normatív. 

 

 

 

 



Posudzovanie súladu predloženej žiadosti s Komunitným plánom sociálnych služieb prebieha 

na základe nasledovných kritérií:  

Hodnotenie kritérií k vydaniu vyjadrenia o súlade predloženej  
žiadosti s III. Komunitným plánom 

sociálnych služieb mesta Nitra 

1. Sociálna služba je súčasťou III. KPSS mesta Nitra   
 

Je sociálna služba súčasťou III. KPSS mesta Nitra  A / N 

2. Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby  s mestom Nitra  
 

Spolupracuje poskytovateľ sociálnej služby 
s mestom Nitra v oblasti sociálnych vecí 
a sociálnej politiky 

A / N 

Participuje poskytovateľ sociálnej služby  na 
implementácii cieľov III. KPSS mesta Nitra 

A / N 

Záujem poskytovateľa sociálnej služby na 
celkovom rozvoji sociálnych služieb v spolupráci 
s mestom Nitra 

A / N 

3. Zoznam plánovaných kapacít pre poskytovanie sociálnej služby 
 

Potreba, dopyt po sociálnej službe A / N 

Existujúca kapacita  poskytovanej sociálnej 
služby je v meste Nitra postačujúca 

A / N 

4. Zverejňovanie a aktualizácia informácií o sociálnej službe a poskytovateľovi na webovom 
sídle 

Dostupnosť informácií pre prijímateľa 
(potenciálneho prijímateľa) sociálnej služby, 
prípadne jeho príbuzných  

A / N 

Informácie o poskytovanej sociálnej službe, 
prístupnosť formulárov, poradovník, kontakty a 
i.  

A / N 

5. Zdroje financovania 
 

Využívanie rôznych zdrojov  financovania  A / N 

Celkové skóre : 

Áno   

Nie   

 

 

Počet hodnotených kritérií: 9 

Áno  5 bodov  

Nie  0 bodov  

 

Stanovisko k súladu: Počet bodov  

Súlad s III.  KPSS mesta Nitra  45-40 bodov 

Nesúlad s III. KPSS mesta 
Nitra  

menej ako 45 
bodov  



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.;  

e) personálna matica organizácie/ poskytovateľa sociálnej služby deklarujúca personálny 

normatív. 

 


