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Komunitný plán sociálnych služieb obce Hermanovce nad Topľou je otvorený dokument, ktorý 

môže obec Hermanovce nad Topľou aktualizovať a dopĺňať podľa potreby, alebo v nadväznosti na 

aktuálne národné priority rozvoja sociálnych služieb, alebo z dôvodu jeho zosúladenia s aktuálnou 

legislatívou v Slovenskej republike.   

 

Schváliť Komunitný plán sociálnych služieb obce Hermanovce nad Topľou a jeho dodatky je 

vyhradené Obecnému zastupiteľstvu obce Hermanovce nad Topľou.  

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hermanovce nad Topľou  (ďalej aj „Komunitný plán 

sociálnych služieb“) prijala  obec Hermanovce nad Topľou rozhodnutím Obecného zastupiteľstva 

obce Hermanovce nad Topľou v roku 2020. Starosta obce ako koordinátor a manažér realizácie 

Komunitného plánu sociálnych služieb je oprávnený navrhnúť obecnému zastupiteľstvu obce na 

rozhodovanie jeho aktualizáciu formou dodatku. 

 

 

 

1. Nadväznosť na Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 

 

V súlade s ustanovením § 79 odsek 1 písmeno a) 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 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo v roku 

2021 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030.  

 

Inštitút pre výskum práce a rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Odbor 

sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako spracovatelia Národných 

priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 identifikovali štyri národné priority: 

a) Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu s cieľom zabezpečenia 

dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami 

cieľových skupín sociálnych služieb,  

b) Zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti,  

c) Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako 

súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,  

d) Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb.   

 

Komunitný plán sociálnych služieb vypracúva a schvaľuje obec na základe Národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb a zohľadňuje v ňom miestne špecifiká a potreby fyzických osôb                    
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v oblasti sociálnych služieb poskytovaných vo svojom územnom obvode, určuje v ňom potreby 

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

a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. 

 

Programovú štruktúru  Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce Hermanovce nad 

Topľou tvoria priority, opatrenia a aktivity, vypracované v súlade s globálnym cieľom 

Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb, ktorým je „Stabilizácia obce, mobilizácia ľudského 

potenciálu a systém účinnej prevencie“. Priority sú definované z hľadiska strednodobosti,  

zohľadňujú SWOT analýzu analytickej časti Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb  

a neobmedzujú sa len na úzky okruh opatrení a aktivít.  

Opatrenia a aktivity, tak ako sú identifikované v programovej štruktúre, vytvárajú pre obec 

Hermanovce nad Topľou dostatočnú platformu pre implementáciu aktuálnych národných 

priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030.     

 

 

 

2. Súlad s aktuálnou legislatívou účinnou od 1. 1. 2022 

 

2.1  

V súlade s ustanovením § 75 odsek 1 novelizovaného 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 aj „zákon o sociálnych službách“)  s účinnosťou od             

1. januára 2022 je obec povinná  poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu 

s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje: 

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je: 

1. nízkoprahové denné centrum, 

2. zariadenie pre seniorov, 

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 zákona o sociálnych službách, 

e) opatrovateľskú službu, 

f) prepravnú službu 
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aj v prípade, ak o poskytovanie sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby obec 

nepožiadala. 

 

 

2.2 

V súlade s ustanovením § 75 odsek 2 novelizovaného 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 účinnosťou od 1. januára 2022 je obec 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 a poskytuje opatrovateľskú službu, aj 

v prípade, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby 

obec nepožiadala. 

 

 

2.3 

V súlade s ustanovením §80 písmeno q) novelizovaného 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 účinnosťou od 1. januára 2022 je obec povinná viesť              

v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu: 

a) fyzických osôb, 

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

opatrovateľskej služby a v dennom stacionári a odkázanosti na opatrovateľskú službu 

bolo vydané rozhodnutie, 

2. ktorým vznikla na základe rozhodnutia podľa písmena c) štvrtého bodu povinnosť platiť 

úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 odsek 13 zákona o sociálnych 

službách, 

3. za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v bode 1b. povinnosť platiť úhradu za 

sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 odsek 13 zákona o sociálnych službách, 

4. ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 odsek 1 

zákona o sociálnych službách, 

b) osôb, ktorým 

1. bol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n)  § 80 zákona o sociálnych 

službách a jeho sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný 

príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 

§ 40 zákona o sociálnych službách,   aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení, 
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2. nebol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n) § 80 zákona o sociálnych 

službách a jeho požadovanú sumu pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré mal 

byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení 

uvedenom v § 34 až § 40 zákona o sociálnych službách,  aj pre jednotlivé formy sociálnej 

služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia. 

 

 

Zohľadňujúc uvedené ustanovenia zákona o sociálnych službách, vrátane ďalších ustanovení 

predmetného osobitného predpisu  účinných od 1. januára 2022 obec Hermanovce nad Topľou 

zabezpečenie zákonom stanovených povinností zohľadní pri tvorbe rozpočtu obce Hermanovce nad 

Topľou prvýkrát pre rok 2023. V roku 2022 obec na zabezpečenie povinnosti spojených 

s poskytovaním vyššie uvedených finančných prostriedkov v prípade potreby využije inštitút 

rozpočtového opatrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doložka o schválení Dodatku č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hermanovce 

nad Topľou:  

 

Dodatok č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hermanovce nad Topľou schválilo 

Obecné zastupiteľstvo obce Hermanovce nad Topľou prijatím uznesenia č. 169/2022 dňa                      

1. 4. 2022. 

 

Výpis z hlasovania: 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Starosta obce Hermanovce nad Topľou predmetné uznesenie podpísal dňa 9. 4. 2022. 

 


