
Posudzovanie majetkových a príjmových pomerov žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby 

 

Pre potreby platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu podľa novely zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov účinnej od 1.3.2012, 

zohľadňuje Košický samosprávny kraj majetkové a príjmové pomery  žiadateľa 

o poskytovanie sociálnej služby (iba u plnoletej fyzickej osoby žiadajúcej sociálnu službu 

formou celoročného pobytu v zariadení podporovaného bývania, v špecializovanom 

zariadení, príp. v domove sociálnych služieb). 

Pre účely platenia úhrady za sociálnu službu sa za majetok žiadateľa považujú 

nehnuteľné a hnuteľné veci v jeho vlastníctve, vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha 

pripúšťa aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 

€. Pri zisťovaní hodnoty majetku sa zohľadňuje nielen súčasná finančná situácia žiadateľa a 

jeho rodiny, ale prihliada sa aj na príjem získaný predajom nehnuteľnosti v posledných 

piatich rokoch. Majetok sa preukazuje podľa stavu v čase podania žiadosti o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Za hodnotu majetku fyzickej osoby možno považovať 

len podiel majetku pripadajúci na fyzickú osobu.  

Zo zistení majetkových a príjmových pomerov žiadateľa vyplynie či sa na neho, ako 

prijímateľa sociálnej služby: 

- vzťahuje ochrana príjmu (t.j. nárok na zostatok z jeho príjmu, minimálne vo výške 

20% sumy životného minima, cca 38 €),  

- nevzťahuje ochrana príjmu (novelou sa zrušila aj ochrana príjmu u fyzických 

osôb, ktoré majú majetok vrátane úspor, presahujúci hodnotu 10–tisíc eur). 

 

Ochrana príjmu sa vzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý 

� nemá dostatočný príjem a: 

- nevlastní majetok v hodnote presahujúcej 10 000 €, 

- vlastní nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie manžel – manželka prijímateľa, 

deti prijímateľa, rodičia prijímatelia, alebo iná fyzická osoba na základe práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu, a nevlastní žiadnu ďalšiu nehnuteľnosť, 

- v období posledných piatich rokov nemal príjem z predaja nehnuteľného majetku, 

- daroval alebo predal svoj nehnuteľný majetok pred viac ako piatimi rokmi (preukáže 

zmluvou, na základe ktorej bolo zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra 

nehnuteľností + výpis z katastra nehnuteľností), 

- ktorého príbuzní (manžel – manželka, deti, rodičia) majú voči nemu vyživovaciu 

povinnosť, ale písomne preukázali, že nevlastnia žiaden majetok ich príjem, im 

neumožňuje prispievať prijímateľovi na úhradu alebo jej časť. 

 



Ochrana príjmu sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý  

� má dostatočný príjem; 

� nemá dostatočný príjem, ale: 

- má majetok, vrátane úspor presahujúci hodnotu vo výške 10 000 €, 

- vlastní nehnuteľnosť, ktorú užíval na trvalé bývanie pred začatím poskytovania 

sociálnej služby, v celoročnom pobytovom zariadení, uvedenej v § 34, 35, 38 a 39. 

- vlastní poľnohospodársku a lesnú pôdu a neužíva ju pre svoju potrebu, 

- vlastní garáž a neužíva ju pre svoju potrebu, 

- má príbuzných (manžel – manželka, deti, rodičia) majúcich voči nemu vyživovaciu 

povinnosť, ale odmietli písomne preukázať výšku svojho príjmu a majetku. 

 

Pri posudzovaní majetku (vychádzajúc z dokladov o príjmových a majetkových 

pomeroch) prijímateľa sociálnej služby pre potreby platenia úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu je možné predpokladať, že nastanú nasledujúce situácie: 

� výška jeho príjmu, po odrátaní sumy 20% životného minima postačuje na zaplatenie 

stanovenej úhrady, a preto je povinný sumu za poskytovanie sociálnej služby 

uhrádzať v plnej výške. 

� výška jeho príjmu nepostačuje, po odrátaní sumy 20% životného minima, na 

zaplatenie stanovenej úhrady za poskytovanú sociálnu službu, preto je potrebné 

skúmať nielen jeho  súčasnú finančnú situáciu ale aj jeho príjem (prípadne jeho 

rodiny) získaný predajom nehnuteľnosti v posledných piatich rokoch. Taktiež sa 

zohľadňuje vyživovacia povinnosť manžela – manželky, rodičov a detí. 

 

Ak prijímateľ sociálnej služby a ani jeho rodina (ktorej príjem sa v takomto prípade 

tiež skúma) preukázateľne nemajú dostatočný príjem uhrádza prijímateľ iba čiastočnú alebo 

žiadnu úhradu za poskytovanú sociálnu službu. Nezaplatenú úhradu alebo jej časť 

poskytovateľ sociálnej služby (každomesačne ju eviduje a kumuluje) vedie ako pohľadávku, 

ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní. 

 

 


