
Stanovenie kritérií pre posudzovanie súladu poskytovanej sociálnej služby 

s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Sereď 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 (ďalej len „zákona č. 448/2008 Z.z.“) 

Mesto Sereď spracovalo kritériá pre posudzovanie súladu poskytovanej sociálnej služby 

s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Sereď podľa § 83 ods. 10 zákona č. 

448/2008 Z.z., podľa ktorého „Súlad poskytovanej sociálnej služby podľa odsekov 8 a 9 

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.“ 

Podmienkou na poskytnutie finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR pre poskytovateľa sociálnej služby je v zmysle § 78b zákona č. 448/2008 Z.z. 

písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade poskytovanej sociálnej služby s komunitným 

plánom sociálnych služieb príslušnej obce, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie 

sociálnej služby: 

- v nocľahárni (§ 25) 

- v zariadení pre seniorov (§ 35) 

- v zariadení opatrovateľskej služby (§ 36) 

- v dennom stacionári (§ 40) 

 

Písomné vyjadrenie mesta Sereď o súlade poskytovanej sociálnej služby s Komunitným 

plánom sociálnych služieb mesta Sereď sa poskytuje bezplatne. 

KRITÉRIÁ: 

1. Súlad poskytovanej sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb 

Toto kritérium preukazuje, že poskytovaná sociálna služba je v súlade  s cieľmi a prioritami 

rozvoja sociálnych služieb na území mesta Sereď, ktoré sú uvedené v aktuálnom 

Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Sereď. 

2. Potrebnosť a využiteľnosť sociálnej služby 

V tomto kritériu sa hodnotí potreba sociálnej služby na území mesta Sereď, dopyt po 

uvedenom druhu sociálnej služby, prejavovaný záujem občanov mesta o druh sociálnej služby 

a kapacita existujúcich poskytovateľov sociálnej služby. 

3. Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom 

Uvedené kritérium kladie dôraz na proces spracovania Komunitného plánu sociálnych 

služieb, na ochotu poskytovateľov sociálnych služieb participovať na riešení problematiky 

v oblasti sociálnych služieb na území mesta Sereď. V rámci kritéria sa hodnotí zapojenie 

poskytovateľov do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb a spolupráca so 



samosprávou a ostatnými poskytovateľmi na území mesta. V prípade nových poskytovateľov 

sociálnych služieb sa v rámci tohto kritéria hodnotí komunikácia poskytovateľa novej 

sociálnej služby so samosprávou o zámeroch poskytovať službu na území mesta. 
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