
Registrácia a prevádzkovanie poskytovania sociálnych služieb 

6. Môže obec ako oprávnený žiadateľ podať žiadosť o NFP na rekonštrukciu KC, v ktorom na 

základe platnej registrácie poskytuje sociálne služby iný poskytovateľ ako obec, napr. občianske 

združenie? 

Podmienky týkajúce sa predloženia dokumentov preukazujúcich poskytovanie sociálnych služieb 

sú uvedené v Prílohe č. 9 výzvy "Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane 

popisu povinných príloh ŽoNFP" v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 30  

„Podmienka poskytovania sociálnych  služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách“ a 

špecifikácie prílohy č. 13 a 14, ktorými sa PPP č. 30 preukazuje.  

Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľom nemusí byť iba obec, ale aj iní oprávnení poskytovatelia 

sociálnych služieb v zmysle § 3 odsek 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

V tejto súvislosti je potrebné si pozrieť aj znenie PPP č. 10 "Neoprávnenými žiadateľmi budú taktiež 

žiadatelia, ktorí plánujú rekonštrukciu budovy, ktorá nie je v ich vlastníctve, a zároveň žiadateľ: - v 

predmetnej nehnuteľnosti neposkytuje sociálne služby v zmysle § 24d) zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), - plánuje, 

že poskytovanie sociálnych služieb v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona bude 

zabezpečené treťou osobou odlišnou od žiadateľa." 

 

 

5. Musí mať obec ku dňu podania žiadosti o NFP zaregistrované poskytovanie sociálnych služieb? 

V rámci aktivity B je v prílohe č. 9 výzvy k preukazovaniu podmienky poskytnutia príspevku č. 30 

„Podmienka poskytovania sociálnych  služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách“ uvedené: 

„B: Prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier – čestné 

vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre 

nachádzajúcom sa v nehnuteľnosti, rekonštrukcia ktorej je predmetom projektu, zabezpečí 

najneskôr ako súčasť záverečnej monitorovacej správy projektu“ z čoho vyplýva, že registrácia nie 

je požadovaná pri tomto type aktivity ku dňu podania ŽoNFP. 

 

 

4. Môže obec ako žiadateľ NFP zveriť správu KC inému poskytovateľovi? Kto ním môže byť? 

V zmysle špecifikácie PPP č. 30 v prílohe č. 9 výzvy je oprávneným poskytovateľom sociálnych 

služieb aj iný subjekt ako obec v zmysle § 3 odsek 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách.  

V tejto súvislosti je potrebné si pozrieť aj znenie PPP č. 10 "Neoprávnenými žiadateľmi budú taktiež 

žiadatelia, ktorí plánujú rekonštrukciu budovy, ktorá nie je v ich vlastníctve, a zároveň žiadateľ: - v 

predmetnej nehnuteľnosti neposkytuje sociálne služby v zmysle § 24d) zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), - plánuje, 

že poskytovanie sociálnych služieb v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona bude 

zabezpečené treťou osobou odlišnou od žiadateľa." 

 

 

 

 

3. Chcem sa informovať na možnosť výstavby novej budovy komunitného centra v území mesta, 

kde už je vybudované a funkčné komunitné centrum.  



Mesto v prípade, že je oprávneným žiadateľom a splnilo aj podmienku poskytnutia príspevku č. 

10 je oprávnené predložiť ŽoNFP na výstavbu nového komunitného centra (typ aktivity C Podpora 

výstavby nových komunitných centier).  

V prípade výstavby nového KC v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 30 je potrebné 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách požiadať o zápis do registra z dôvodu 

potreby posúdenia priestorových, materiálnych, finančných, hygienických a personálnych 

podmienok. 

 

 

2. Obec v súčasnej dobe prevádzkuje komunitné centrum v dočasných priestoroch. Plánuje 

požiadať o dotáciu na výstavbu nového komunitného centra. 

Je možné presunúť jestvujúce aktivity do nového komunitného centra s tým, aby sa už v 

doterajších priestoroch nevykonávali? 

V súvislosti s § 64, ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  „za zmenu miesta je 

potrebné považovať v zásade vznik nového miesta poskytovania, ktoré je náhradou 

predchádzajúceho miesta poskytovania sociálnych služieb“.   

Vo Vašom prípade ako uvádzate, pôjde o presun poskytovania sociálnych služieb do novo 

postaveného KC (aktivita C Podpora výstavby nových KC). 

Preto je v prípade výstavby nového KC v zmysle vyššie uvedeného zákona a podmienky 

poskytnutia príspevku č. 30 potrebné požiadať o zápis do registra z dôvodu potreby nového 

posúdenia priestorových, materiálnych, finančných, hygienických a personálnych podmienok. 

 

 

1. Mesto má záujem zapojiť sa do projektu na výstavbu komunitného centra. V zmysle prílohy č. 

13 „Doklad o vzniku a právnej forme zariadenia“ službu komunitného centra nemôžeme 

registrovať na VÚC, kým nebude postavený samotný objekt? 

Vzhľadom na to, že výstavbu KC musíte realizovať v rámci typu aktivity C „Podpora výstavby nových 

komunitných centier“, pre tento typ aktivity platí v zmysle prílohy č. 9 výzvy v rámci splnenia 

podmienky poskytnutia príspevku č. 30 nasledovné: 

C: Výstavba nových komunitných centier - čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytovanie 

sociálnych služieb v komunitnom centre nachádzajúcom sa v nehnuteľnosti, ktorá je predmetom 

projektu zabezpečí ako súčasť záverečnej monitorovacej správy.  

Nižšie v rámci prílohy č. 9 výzvy k prílohe č. 13 je uvedené: 

V prípade novovytvorených komunitných centier (typ aktivít B a C):  

Žiadateľ predloží v rámci tejto prílohy Čestné vyhlásenie, že najneskôr v rámci predloženia 

záverečnej monitorovacej správy projektu doručí na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Ľudské zdroje aktuálny Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona 

o sociálnych službách vedený príslušným vyšším územným celkom resp. platné rozhodnutie o 

udelení akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z ktorého bude zrejmé, že 

ide o poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre na neurčitý čas, resp. minimálne do 

uplynutia doby udržateľnosti projektu, pričom druh a miesto poskytovania sociálnej služby je v 

súlade s výstupmi projektu.   

Vzhľadom na uvedené je preto dôležité nastaviť si harmonogram aktivít v ŽoNFP tak, aby ste 

časovo zohľadnili proces registrácie poskytovania sociálnych služieb. 

 



Sumár: Vo vašom prípade, po postavení KC, prebehne zaregistrovanie sociálnej služby v zmysle 

platnej legislatívy a výpis z registra bude súčasťou záverečnej monitorovacej správy. Do ŽoNFP sa 

dáva iba uvedené čestné vyhlásenie v rámci prílohy č. 13. 


