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8. Schválenie Kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov 
sociálnych služieb s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Pezinok 

2019-2023 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVALI: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Mgr. Kamil Bednár, manažér kvality sociálnych služieb a inštruktor 
odbornej praxe, člen koordinačného tímu Komunitného plánu 
sociálnych služieb 2019-2023 

 
Stanovisko komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva zo dňa 10.06.2019: odporúča 
MsZ schváliť Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb 

podľa § 78b 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 
s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Pezinok 2019-2023 (8 z 8) 
 
 
Uznesenie MsR č. 2-74/2019 zo dňa 18.06.2019: odporúča MsZ schváliť materiál 
v predloženom znení, bez pripomienky (za 7 zo 7) 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
 

 
schvaľuje 

 
Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný 

príspevok podľa § 78b 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, s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Pezinok 
 

 
 
 
(a) bez pripomienok 
 
(b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 
 

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb sú 
stanovené 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 v platnom znení (ďalej aj „zákon“). Musia byť vopred schválené 
a zverejnené. 

 
Kritériá sú vypracované v zmysle zákona o sociálnych službách pri dodržaní princípov 

rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, 
hospodárnosti a efektívnosti. Je posudzovaný súlad s prioritami Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Pezinok 2019-2023 (ďalej len „KP SS“) a potrebnosť sociálnej 
služby. 

 
Mesto Pezinok spracovalo kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov 

sociálnych služieb o finančný príspevok s KP SS v zmysle § 83 ods.10 zákona č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách: 
„Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s KPSS sa 

posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov 

rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, 

hospodárnosti a efektívnosti“.  

 
Obec vydáva potvrdenia pre poskytovateľov nasledovných sociálnych služieb: 

• Nocľaháreň (§ 25 zákona) 
• Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona) 
• Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 zákona) 
• Denný stacionár (§ 40 zákona) 

 

Kritériá: 

1. Kritérium: Súlad sociálnej služby s prioritami KP SS 
Sociálna služba je uvedená v prioritách KP SS, ktoré vychádzajú z normatívnych 
ukazovateľov k danému počtu obyvateľov zohľadňujúc pritom normatívne prepočty, výsledky 
prieskumov od poskytovateľov sociálnych služieb, od prijímateľov sociálnych služieb 
a občanov.  
 

2. Kritérium: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, metód 

a odborných postupov, rozsahu sociálnej služby, transparentnosti a efektívnosti. 
Žiadateľ dokladá kópiu výročnej správy a registračnej karty, k nahliadnutiu vypracované 
podmienky kvality sociálnych služieb.  
 

3. Kritérium: Potrebnosť sociálnej služby. 
Žiadateľ predkladá evidenciu žiadateľov o sociálnu službu – preukazuje potrebu. 

 
 
 
Na základe vyššie uvedených kritérií je možné posúdiť, či poskytovateľ sociálnej služby 
zabezpečuje alebo nezabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v súlade s KPSS mesta 
Pezinok. 
 



Postup poskytovateľov sociálnych služieb pri žiadosti o písomné vyjadrenie Mesta o 

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

s KPSS.  

 
Poskytovateľ sociálnej služby písomne alebo elektronicky požiada o posúdenie súladu 
sociálnej služby s KP SS v dostatočnom časovom predstihu na adresu: Mesto Pezinok, 
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo na e-
mailovú adresu: milan.hyll@msupezinok.sk.  
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti posúdi a vydá stanovisko o súlade s KP SS do 15 
dní odo dňa doručenia žiadosti.  
 
Žiadosť poskytovateľa bude obsahovať nasledujúce identifikačné údaje:  

• názov poskytovateľa,  
• adresa,  
• IČO,  
• číslo a dátum registrácie sociálnej služby na príslušnom samosprávnom kraji,  
• druh sociálnej služby a  
• kapacita poskytovanej služby.  

 
Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku Mesto Pezinok, písomné stanovisko 
vydá Mestský úrad v Pezinku 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 
MPSVaR SR je bezplatné. 
 
Termín podania žiadosti na MPSVaR SR od 01.07 do 31.08. pre nasledujúci kalendárny rok. 
 


