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Príloha 1 

 

Pôsobnosť obec v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách ako účastník 

právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb. 

 

§8 

 

(1) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej 

služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej 

služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Ak má táto fyzická osoba záujem o 

poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 

34 až 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov 

za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v 

rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

 

(2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou, 

a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb 

(ďalej len „register“), alebo 

b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do 

registra, 

 

(4) Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, 

obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu 

službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 podľa poradia na 

základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 6 

neustanovuje inak. 

 

(6) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí 

poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne 

ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu
16

) a nemá zabezpečené podmienky na 

bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej 

osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej 

fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu
16a

) 

alebo jej blízka osoba,
16a

) na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba 

nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť 

zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou 

fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.
22

) Pri bezodkladnom poskytnutí alebo 

zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba uvedie údaje podľa odseku 1 písm. 

a) a písomnú žiadosť podľa odseku 1 predloží dodatočne. 

 

(8) Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa tohto 

zákona tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o 

poskytovanie tejto sociálnej služby. To sa nevzťahuje na obec alebo vyšší územný celok, ak 

zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil 

alebo založil na tento účel. 
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(9) Ak obec alebo vyšší územný celok na základe výberu fyzickej osoby požiada neverejného 

poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je na ňu 

odkázaná, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť s touto fyzickou 

osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu, na ktorú je táto 

fyzická osoba odkázaná a ak má voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby. Povinnosť 

podľa prvej vety sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý 

poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. 

 

Opatrovateľská služba: 

 

(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II 

podľa prílohy č. 3 a 

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. 

 

Odľahčovacia služba: 

 

(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje 

fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu
11

) (ďalej len 

„fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s 

ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, 

ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

 

(2) Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 

odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho 

zhoršenia. 

 

(3) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. 

Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v 

nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v 

rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, 

ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín 

denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu 

službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za 

splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

§75 

Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu 

službu vo verejnom záujme: 

 

(1) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s 

cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa 

sociálnej služby, okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie, 

požiadala obec a poskytuje 

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je: 

1. nízkoprahové denné centrum,  

2. zariadenie pre seniorov, 
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3. zariadenie opatrovateľskej služby, 

4. denný stacionár, 

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, 

c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, 

d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31, 

e) opatrovateľskú službu, 

f) prepravnú službu.  

 

(2) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, 

ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala 

obec a poskytuje opatrovateľskú službu.  

 

§ 80 

Pôsobnosť obce 

Obec: 

a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja, 

c) je správnym orgánom v konaniach o: 

1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 

služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, 

2. zánik odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom  bode po zmene stupňa odkázanosti, 

4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť podľa § 73, ods. 13, 

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51, 

e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: 

1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, 

zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 

2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, 

3. opatrovateľskej služby, 

4. prepravnej služby, 

5. odľahčovacej služby, 

6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31, 

7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, 

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa 

§ 12,  

h) uzatvára zmluvu: 

1. o poskytovaní sociálnej služby, 

2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre 

seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár, 

j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona, 

k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe 

písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu
13

) a kontroluje hospodárenie s ním, 
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l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby 

n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby, 

p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v 

písmene o) a kontroluje ich plnenie, 

q) vedie evidenciu: 

1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby, 

2. rozhodnutí podľa písmena c), 

3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu, 

s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom 

sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 

t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu, 

u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej 

posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d), 

v) vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8. 

 

§82 

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia 

 

(1) Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel 

predchádzania vzniku alebo predcházania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a 

riešenia miestnych sociálnych problémov. 

 

(2) Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov 

miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho 

spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb. 

 

(3) Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zabezpečenie 

spolupráce subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia 

služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti na účely podľa odseku 1. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo 

rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby 

v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. 

 

§83 

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb 

 

(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok vypracúva 

koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci, 
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a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode, 

b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode. 

 

(2) Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných 

priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických 

osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby 

rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové 

podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho 

predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. 


