
Postup pri poskytovaní sociálnej služby : 

 

1. občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu  

(uvedenú v § 34 až 41), v súlade s § 92 ods. 2 a3 

2. obec/VÚC vykoná lekársku posudkovú činnosť a vypracuje lekársky  

posudok v súlade s § 49, 

3. obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok 

      v súlade § 50, 

4. na základe lekárskeho asociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok o odkázanosti  

na sociálnu službu v súlade s § 51, 

5. na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo   

VÚC/predseda vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu 

službu, 

6. ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada  

príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok na základe výberu 

poskytovateľa občanom poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním 

zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného 

alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a3. 

 

Zároveň v súlade s § 8 ods. 4 môže občan, ktorý je na základe právoplatného rozhodnutia na 

túto sociálnu službu odkázaný požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

priamo zariadenie zriadené alebo založené obcou a vyšším územným celkom. Ak toto 

zariadenie uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb, je povinnosť 

obce alebo VÚC podľa § 8 ods.2 a3 splnená. Ak však toto zariadenie nemá voľné miesto je v 

zmysle § 8 ods. 7 povinné bezodkladne zaslať žiadosť klienta o uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby obci alebo vyššiemu územnému celku, ktorý ho zriadil alebo 

založil. 

 

V prípade, že obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje sociálnu službu u neverejného 

poskytovateľa, uzatvára s ním zmluvu o zabezpečení sociálnej služby (buď na určitú kapacitu 

klientov alebo pre konkrétneho klienta) v súlade s § 8 ods. 8 zákona. 

 

V prípade, že občan žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení a 

ani vyššie uvedeným postupom nie je možné zabezpečiť pre občana sociálnu službu v 

zariadení, obec alebo zariadenie s právnou subjektivitou zaradí občana do poradovníka 

čakateľov toho zariadenia, o ktoré klient prejavil záujem, tak aby klient mohol zotrvať vo 

svojej komunite a zachovalo sa jeho právo voľby. 


