Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb
o poskytnutie finančného príspevku 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 Levice na roky 2019-2023
Primátor mesta Levice, RNDr. Ján Krtík, dňa 10. 06. 2019 schválil Kritériá pre
posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o poskytnutie finančného
príspevku 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) s Komunitným plánom sociálnych
služieb mesta Levice na roky 2019-2023 (ďalej len „kritériá“).
Kritériá sú spracované v súlade s § 83 ods. 10 zákona o sociálnych službách pri
dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti,
proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.
Mesto Levice vydáva poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade
predloženej žiadosti podľa § 78b zákona o sociálnych službách s Komunitným plánom
sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019-2023 (ďalej len „KPSS“) v súvislosti s
poskytnutím finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ďalej len “MPSVR SR“). Písomné vyjadrenie mesta je povinnou prílohou
k žiadosti o poskytnutie uvedeného finančného príspevku. Súlad predloženej žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku s KPSS je jednou z podmienok pre získanie finančného
príspevku z rozpočtu MPSVR SR pre každého poskytovateľa sociálnej služby, ktorý
o príspevok požiada. Mesto Levice v zmysle zákona o sociálnych službách vydáva písomné
vyjadrenie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne
služby v meste Levice v nasledovných zariadeniach: nocľaháreň (§ 25), zariadenie pre
seniorov (§ 35), zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36) a denný stacionár (§ 40).

KRITÉRIÁ
I. Potrebnosť
V tomto kritériu sa hodnotí potrebnosť sociálnej služby na území mesta Levice. Vychádza sa
pritom z reálnych potrieb obyvateľov, dotazníkového prieskumu uskutočneného v r. 2018 pri
tvorbe KPSS, vyjadrení poskytovateľov sociálnych služieb a poradovníkov, ktoré sú vedené
u týchto poskytovateľov sociálnych služieb. Z KPSS je zrejmé, či daná sociálna služba je
v meste poskytovaná a či je kapacita postačujúca. Pri novom poskytovateľovi sociálnych
služieb sa bude skúmať jeho potrebnosť na území mesta a dopyt po uvedenej službe. Ak bude
preukázané, že sociálna služba a kapacity, ktoré zabezpečuje daný poskytovateľ sociálnych
služieb, sú pre mesto Levice potrebné, bude uvedené kritérium splnené.

II. Súlad poskytovanej sociálnej služby s KPSS
V uvedenom kritériu sa bude skúmať, či daná sociálna služba je súčasťou KPSS.
Poskytovateľ sociálnej služby v žiadosti o písomné vyjadrenie uvedie, v ktorom projektovom
zámere KPSS je konkrétna sociálna služba uvedená.
III. Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom
Uvedené kritérium je zamerané na spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby s mestom
Levice a s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb počas tvorby KPSS a ich ochotu
participovať na riešení problematiky v oblasti sociálnych služieb na území mesta Levice.
V prípade, že pôjde o nového poskytovateľa sociálnych služieb, bude sa prihliadať na
komunikáciu nového poskytovateľa sociálnych služieb s mestom Levice a s jeho zámerom
poskytovať sociálnu službu na území mesta.
Postup poskytovateľa sociálnych služieb pri podaní žiadosti o písomné vyjadrenie mesta
Levice o súlade žiadosti o finančný príspevok podľa § 78b zákona o sociálnych službách
s KPSS:
1. Poskytovatelia sociálnych služieb požiadajú písomne alebo elektronicky na predpísanom
tlačive mesto Levice o písomné vyjadrenie o súlade ich žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku podľa § 78b s KPSS v zmysle § 83, ods. 8 zákona o sociálnych službách,
a to najneskôr do 20. 06. 2019. (Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke mesta Levice,
resp. si ho môžu žiadatelia vyzdvihnúť osobne na MsÚ Levice, odd. služieb občanom
a organizáciám.)
2. Žiadosť má obsahovať nasledové údaje:
 identifikačné údaje žiadateľa: názov poskytovateľa sociálnej služby, miesto
poskytovania sociálnej služby, IČO, číslo a dátum registrácie sociálnej služby na
príslušnom VÚC, druh sociálnej služby, kapacita poskytovanej sociálnej služby
a počet žiadateľov v poradovníku u poskytovateľa sociálnej služby ku dňu podania
žiadosti.
3. Súčasťou žiadosti o vydanie písomného vyjadrenia je čestné prehlásenie žiadateľa
o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti.
4. Ak bude žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku mesto Levice, Mestský úrad
v Leviciach vydá toto písomné vyjadrenie z vlastného podnetu.
5. Lehota na vydanie písomného vyjadrenia zo strany mesta Levice je do 10 kalendárnych
dní od doručenia žiadosti poskytovateľa sociálnej služby v písomnej podobe na adresu:
Mestský úrad Levice, Oddelenie služieb občanom a organizáciám, Nám. hrdinov 1, 934
32 Levice alebo elektronicky zaslaním žiadosti na adresu: alena.danisova@levice.sk alebo
katarina.viglaska@levice.sk.
6. Písomné vyjadrenie o súlade žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb s KPSS bude
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nocľahárni, zariadení
pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári na území mesta
Levice, vydané bezplatne.

