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Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov 
sociálnych služieb o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b 

s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Modra 
 
 

Mesto Modra určuje kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov 
sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych 
služieb mesta Modra v zmysle § 83 ods.10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Súlad predloženej 
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom 
sociálnych služieb 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.“  
 

Podľa § 83 ods. 8 vyššie uvedeného zákona obec vydáva bezplatne písomné 
vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 
78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce (ďalej len KPSS) poskytovateľovi 
sociálnej služby: nocľaháreň (§25), zariadenie pre seniorov (§35), zariadenie 
opatrovateľskej služby (§ 36) a denný stacionár (§40). 
Písomné vyjadrenie príslušnej obce o  súlade predloženej žiadosti s KPSS príslušnej 
obce je povinnou prílohou k žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej 
služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby predkladá Ministerstvu práce sociálnych 
vecí a rodiny SR (ďalej iba „MPSVR SR“). 
Pre účely získania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 
(nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný 
stacionár) z rozpočtu MPSVR SR vydáva obec písomné vyjadrenie o súlade žiadosti 
poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku s KPSS počnúc 
rokom 2019. 
 
 

Postup pre vydanie písomného vyjadrenia mesta Modra o súlade žiadosti 

o  poskytnutie finančného príspevku podľa 78b s KPSS : 

1. Poskytovateľ sociálnej služby požiada v písomnej, príp. elektronickej forme 

Mesto Modra o písomné vyjadrenie o súlade žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku podľa §78 s KPSS (v zmysle §83, ods.8 zákona o sociálnych 

službách). Žiadosť poskytovateľa sociálne služby bude obsahovať nasledujúce 

údaje: -identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov poskytovateľa, adresa, 

 



 

 

IČO, - číslo a dátum registrácie sociálnej služby na príslušnom VÚC, - druh 

sociálnej služby, - kapacita poskytovanej služby, príloha: - kópia Výpisu 

z Registra poskytovateľov sociálnych služieb alebo Registračnej karty nie 

staršie ako 3 mesiace. 

 

2. Mesto Modra, Mestský úrad Modra, vydá poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý 
poskytuje sociálnu službu v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v zariadení 
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári na území mesta Modra bezplatne 
písomné vyjadrenie v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti.  

3. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku mesto Modra, písomné 

vyjadrenie vydá Mesto Modra, Mestský úrad Modra, z vlastného podnetu. 

 
 
Kritéria: 
 

A. „Potrebnosť a využiteľnosť sociálnej služby“ 
Hodnotí sa potrebnosť sociálnej služby na území mesta Modra vychádzajúc z analýzy 
sociálnych potrieb a minimálnej vybavenosti mesta Modra,  z návrhov odporúčaní – 
opatrení, ako aj akceptovanie kapacity už poskytovaných sociálnych služieb 
uvádzaných v KPSS.  Prihliada sa ja na reálne preukázané potreby – poradovníky, 
požiadavky na riešenie určitých sociálnych javov a podobne.  
 
 

B. „Súlad poskytovanej sociálnej služby s KPSS“ 
Kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby do KPSS.  V prípade nového 
poskytovateľa sociálnej služby sa posudzuje komunikácia poskytovateľa novej 
sociálnej služby so samosprávou o zámeroch poskytovať službu na území mesta 
a skutočnosť, 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.  
 

 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modra č. 88/6/2019, zo dňa 

26.06.2019. 

 

 

  

                                                                             Juraj Petrakovič v. r. 

       primátor mesta Modra 

 


