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Kritéria pre posudzovanie súladu predloženej žiadosti poskytovateľa 

sociálnej  služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Žilina 

2019-2023 

 

Tieto kritéria slúžia ako podklad k vydaniu bezplatného písomného vyjadrenia poskytovateľovi 

sociálnej služby  o súlade  predloženej žiadosti 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 Žilina 2019-2023. 

Identifikačné údaje: 

Názov poskytovateľa 

sociálnej služby: 

 

Sídlo poskytovateľa 

sociálnej služby: 

 

Právna forma 

poskytovateľa sociálnej 

služby: 

 

Miesto poskytovania 

sociálnej služby: 

 

IČO:  

Dátum začatia 

poskytovania sociálnej 

služby: 

 

Druh poskytovanej 

sociálnej služby: 

 

Forma poskytovanej 

sociálnej služby: 

 

Kapacita poskytovanej 

služby: 

 

 

Kritéria pre posudzovanie súladu predloženej žiadosti: 

Hodnotiace kritérium Súlad 

Poskytovateľ sociálnej služby je zapísaný 

v registri poskytovateľov sociálnych služieb 

vedenom ŽSK 

áno nie 

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu 

službu na území mesta Žilina  
áno nie 

Potreba poskytovania sociálnej služby (vychádza 

zo swot analýzy cieľových skupín a stanovených 

priorít Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Žilina 2019-2023) 

áno nie 
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Poskytovateľ sociálnej služby dodržiava 

maximálny počet prijímateľov sociálnej služby 

na jedného zamestnanca a minimálny 

percentuálny podiel odborných zamestnancov na 

celkovom počte zamestnancov  v zmysle zákona 

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

neskorších predpisov.  

áno nie 

Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované 

postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania 

základných ľudských práv a slobôd. 

áno nie 

Poskytovateľ sociálnej služby má na svojom 

webovom sídle (ak ho nemá, tak na inom verejne 

dostupnom mieste) zverejnený aktualizovaný 

cenník/VZN o úhrade za poskytované sociálne 

služby, EON, výročnú správu.  

áno nie 

 

Pre vydanie súhlasného stanoviska súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta 

Žilina je potrebné splniť súlad so všetkými uvedenými kritériami. 

                              

      

 

Vypracoval (meno, priezvisko, tel. kontakt): ..........................................................................   

 

dňa.............................................                                             

 

 

 

 

 

 

Svojim podpisom čestne prehlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a presné. Som si 

vedomý/vedomá právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných 

právnych predpisov. 

 

 

Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu subjektu: 

 

 

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu  subjektu:                                        

 

 

 

 

 

 


