Informácia
V zmysle 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“) boli Mestom Dolný Kubín spracované „Kritériá pre posudzovanie súladu
žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b vyššie
citovaného zákona o sociálnych službách s Komunitným plánom sociálnych služieb Mesta Dolný
Kubín do roku 2020.
Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len zákon) obec vydá poskytovateľovi
sociálnej služby na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o
poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b vyššie citovaného zákona s komunitným plánom obce
na tieto druhy služieb:
 nocľaháreň,
 zariadenie pre seniorov,
 zariadenie opatrovateľskej služby,
 denný stacionár.
Vyšší územný celok vydá poskytovateľovi sociálnej služby na jeho žiadosť bezplatne písomné
vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b vyššie
citovaného zákona s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku na tieto druhy
služieb:
 útulok, domov na polceste,
 zariadenie núdzového bývania,
 zariadenie podporovaného bývania,
 rehabilitačné stredisko,
 domov sociálnych služieb,
 špecializované zariadenie.
Súlad predloženej žiadosti sa posudzuje na základe stanovených hodnotiacich kritérií Mesta Dolný
Kubín. Kritériá sú spracované v súlade s § 83 ods. 10 vyššie citovaného zákona pri dodržaní princípov
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality,
hospodárnosti a efektívnosti.
Postup poskytovateľov sociálnych služieb pri podávaní žiadosti o písomné vyjadrenie o súlade ich
žiadosti o finančný príspevok podľa § 78b vyššie citovaného zákona :
1) Žiadosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená na Mestský úrad Dolný Kubín,
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
2) Žiadosť musí obsahovať identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa (názov, sídlo, IČO, tel.
kontakt alebo e-mail, miesto poskytovania sociálnej služby ) a povinné prílohy :
a) údaje o poskytovanej sociálnej službe :
 druh sociálnej služby,
 forma sociálnej služby,
 celkový počet užívateľov sociálnej služby ku dňu podania žiadosti,
 menný zoznam užívateľov sociálnej služby s uvedením trvalého pobytu v meste
Dolný Kubín ku dňu podania žiadosti,
 počet záujemcov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
ku dňu podania žiadosti (poradovník),
 priemerný počet dní odo dňa prijatia žiadosti žiadateľa o poskytnutie sociálnej
služby do dňa poskytnutia sociálnej služby žiadateľovi,
 výška ekonomicky oprávnených nákladov



celková výška úhrad za poskytovanú sociálnu službu platená prijímateľmi
sociálnej služby v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby
v sledovanom období v EUR
 celková výška iných zdrojov príjmu (dary, sponzorské, dotácie, granty a iné)
v EUR
 celkové príjmy poskytovateľa sociálnej služby v sledovanom období (iné zdroje
príjmu + celková výška úhrad za poskytovanú sociálnu službu + príjmy v zmysle
§71, §77, §78a zákona č. 448/2008 Z. z.. ) v EUR
 meno a priezvisko zástupcu organizácie, ktorá sa zúčastnila procesu tvorby
Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta dolný Kubín do roku 2020
a zúčastňuje sa procesu pravidelného hodnotenia a monitoringu plnenia cieľov
a priorít komunitného plánu.
b) výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb nie starší ako 3 mesiace,
c) čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o tom, že plní podmienky kvality
poskytovanej sociálnej služby a na hodnotenie kritérií má písomne vypracované postupy
v súlade s § 9 ods. 8) zákona,
3) Na základe stanovených hodnotiacich kritérií bude žiadosť posúdená poradným orgánom
Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín (príslušnou komisiou) a Mesto Dolný Kubín
vydá písomné vyjadrenie o súlade alebo nesúlade predloženej žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku podľa § 78b zákona s komunitným plánom sociálnych služieb mesta.
V prípade vydania písomného vyjadrenia o nesúlade predloženej žiadosti sa uvedie aj dôvod
nesúladu s komunitným plánom mesta.

