
Správa o zabezpečení sociálnych služieb Mestom Krompachy v roku 2021 
 

ÚVOD 

Cieľom predkladaného materiálu je informovať o stave zabezpečenia sociálnych služieb osobám, ktoré 

sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania ako aj pre svoje životné návyky, spôsob života  

a informovať o rozsahu sociálnych služieb ktoré Mesto Krompachy v roku 2021 poskytlo. 

Sociálne služby boli decentralizované z orgánov štátu do samosprávnej pôsobnosti vyšších územných 

celkov a obcí. Ich zabezpečenie a rozvoj je ovplyvnený najmä vyčleneným objemom finančných 

prostriedkov v rozpočte pre túto oblasť. 

Celkové výdavky Mesta Krompachy (ďalej aj ako „Mesto“) na sociálne služby v roku 2021 boli vo výške 

361 620,94 €. Celkové úhrady od klientov za sociálne služby boli vo výške  19 529,36 € a celková dotácia 

poskytnutá Mestu na sociálne služby bola vo výške 236 378,57 €. 

Význam poskytovania sociálnych služieb narastá najmä v súvislosti s demografickým vývojom 

obyvateľstva, podľa ktorého najrýchlejšie sa zvyšuje počet obyvateľov v poproduktívnom veku 65+. 

Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva 2021 majú Krompachy 8739 obyvateľov, pričom počet 

obyvateľov vo veku 65+ bol 1113, čo je 12,7 % obyvateľstva. 

Mesto v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej aj ako „zákon 

o obecnom zriadení“), sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.  

V oblasti sociálnych služieb v súlade s § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) Mesto okrem iného: 

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

- poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

- rozhoduje o odkázanosti na opatrovateľskú službu a na sociálnu službu poskytovanú v zariadení 
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, 

- poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, 

nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 

nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, 

odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, terénnej sociálnej služby 

krízovej intervencie, 

- poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 Zákona o sociálnych službách 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. 

Predmetná správa poskytuje v časti: 

A. informáciu o druhoch sociálnych služieb zapísaných do Registra poskytovateľov sociálnych 
služieb  

B. informáciu o poskytovaní  základného sociálneho poradenstva, 
C. informáciu o rozsahu zabezpečenia posudkovej činnosti,  
D. informáciu o rozsahu zabezpečenia sociálnych služieb v kompetencii mesta,  
E. informáciu o rozsahu inej sociálnej pomoci, 
F. informáciu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 75 ods.1 a 2 Zákona o sociálnych 

službách neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-2


A. REGISTROVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA KROMPACHY 

Poskytovateľ  sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do Registra 

poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „Register“), ktorý vedie vyšší územný celok. To sa 

nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva poskytovaného obcou. 

Mesto Krompachy malo v roku 2021 v Registri zapísané tieto sociálne služby:  

- Denné centrum 
- Terénna sociálna služba krízovej intervencie 
- Požičiavanie pomôcok 
- Práčovňa 
- Opatrovateľská služba 
- Nocľaháreň 
- Komunitné centrum 

B. ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO 

Sociálno-poradenská činnosť je prvým predpokladom pre poskytovanie kvalitných, dostupných 

a pre občanov cielených sociálnych služieb. V roku 2021 táto služba bola poskytovaná na troch 

miestach, čo umožnilo občanovi jednoduchý prístup k základným informáciám o oblasti sociálnych 

služieb a k základnému sociálnemu poradenstvu. Sieť základného sociálneho poradenstva: mestský 

úrad – osobne , telefonicky (referent pre sociálne veci), Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov 

Stará Maša, Komunitné centrum Hornádska ulica. Informácie o poskytovaných sociálnych službách 

boli zverejňované aj prostredníctvom webovej stránky Mesta a mesačníka Krompašský spravodajca.   

C.  POSUDKOVÁ ČINNOSŤ 

Mesto Krompachy je podľa Zákona o sociálnych službách správnym orgánom v konaniach 

o odkázanosti na opatrovateľskú službu a sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení 

opatrovateľskej služby, v dennom stacionári.  Z toho dôvodu vykonáva posudkovú činnosť za účelom 

posúdenia odkázanosti občanov s trvalým pobytom v meste Krompachy na poskytovanie vyššie 

uvedených druhov sociálnych služieb. Posudková činnosť sa skladá zo zdravotnej posudkovej činnosti 

a sociálnej posudkovej činnosti. Výsledky zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti sú podkladom 

pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti občanov na požadovaný druh sociálnej služby. 

Zdravotnú posudkovú činnosť v roku 2021 Mesto zabezpečovalo na základe dohody o práci vykonanej 

mimo pracovného pomeru s výdavkami 647,76 €.  

Z celkového počtu 27 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v roku 2021 boli všetky 

žiadostí ukončené vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.  

Prehľad podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb: 

- opatrovateľská služba - 10 
- zariadenie pre seniorov - 11 
- zariadenie opatrovateľskej služby - 6 
- denný stacionár - 0   

D. ZABEZPEČENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOMPETENCII MESTA 

Mesto zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb vo svojej kompetencii na základe žiadosti 

občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. V roku 2021 bolo Mestskému úradu 

v Krompachoch doručených 9 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, všetky boli 

vo veci zabezpečenia opatrovateľskej služby. 

 



I. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:  

1) Poskytovanie opatrovateľskej služby 

Od roku 2004 bola pôsobnosť v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby daná do originálnej 
pôsobnosti obciam. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. 
Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby 
na území mesta Krompachy. V roku 2021 bola opatrovateľská služba poskytnutá 48 občanom, z toho 
13 občanom v bytovom dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici, kde je vyčlenených 
na tento účel 12 bytov (10 jednoizbové, 2 dvojizbové). V roku 2021 bolo začaté poskytovanie 
opatrovateľskej služby 9 novým klientom a ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby u 12 
klientov. Mesto poskytovalo opatrovateľskú službu prostredníctvom svojich zamestnancov. 

Projekt z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu (Podpora a rozvoj poskytovania opatrovateľskej 
služby v meste Krompachy od 2.2.2019 do 31.3.2021) pomohol s financovaním tejto služby v roku 2021 
sumou vo výške 52 288,92 €.  (čiastočná refundácia  platov 10 opatrovateliek). 
Na základe projektu Rozvoj a podpora dostupnosti poskytovania opatrovateľskej služby v meste 
Krompachy je od 1.12.2021 do 30.11.2023 Mesto opäť prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu v roku 2021 boli vo výške Výdavky 144 374,67 €. 

Výška úhrady za sociálne služby poskytované Mestom je určená Všeobecne záväzným nariadením 
č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Krompachy (VZN č. 1/2017). Podľa predmetného nariadenia výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej 
služby bola v roku 2021 stanovená vo výške 1,00 €.  

Výška ekonomicky oprávnených nákladov na  1 hod. opatrovateľskej služby (EON) za rok 2021 bola 
9,06 €. Výška EON za rok 2021 po odpočítaní transferov bola vo výške 5,92 €. 

V roku 2021 na území mesta poskytovala opatrovateľsku službu aj  EB Help-Lux, s.r.o.  

Tab. č. 1  - Poskytnutie opatrovateľskej služby Mestom Krompachy za roky 2016 až 2022 

 

 

 

 

 

 

2) Požičiavanie pomôcok 

Sociálnu službu požičiavania pomôcok Mesto poskytuje od roku 2017. Ide o poskytnutie okamžitej 
pomoci pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc po ukončení hospitalizácie alebo z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia a často čakajú niekoľko týždňov na schválenie nároku na pomôcku 
z verejných zdrojov. Pomôcky sú požičiavané aj tým, ktorí nemajú nárok na úhradu zdravotníckej 
pomôcky cez poisťovňu,  napr. z dôvodu inej diagnózy ako je v kategorizácií, a pomôcka im umožní 
prežiť posledné chvíle života v domácom prostredí. V roku 2021 bol zakúpený invalidný vozík 
a chodúľka s kolieskami. 

Tab. č. 2  -  Prehľad požičiavania pomôcok a úhrad za pomôcky 

Rok 2018 2019 2020 2021 

Počet vypožičaní (zmlúv) 8 12 11 9 

Úhrada za pomôcky /€/ 125,15 84,05 70,90 81,50 

 

Rok 
Počet klientov                   

v roku 
Počet klientov           

k 31. decembru 
Rozsah poskytnutej              

služby (hod.) 

2016 35 26 10 001,2 

2017 47 41 11 979,5 

2018 50 38 15 376,2 

2019 60 41 16 926,5 

2020 53 39 17 520,3 

2021 48 36 16 657,5 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20160701#prilohy.priloha-priloha_c_4_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie


Tab. č. 3  
Zoznam pomôcok, sadzba úhrady za požičanie pomôcky, počet vypožičaní za rok 2021 

Druh pomôcky 
Úhrada za deň 

/€/ 

Počet vypožičaní          
v roku 

Polohovacia posteľ mechanická 0,25 1 

Závesná hrazda nad posteľ  0,05  

Antidekubitný matrac s kompresorom 0,10 1 

Lôžkový stolík k posteli 0,05  

Invalidný vozík mechanický do 150 kg 0,20 3 

Štvorkolka 0,10 3 

Chodítko s podperami /G-aparát/ 0,15  

Chodúľka 0,10 1 

Chodúľka s kolieskami 0,10 1 

Toaletná stolička 0,10 1 

Infúzny stojan  0,05  

 

II. Sociálne služby krízovej intervencie: 

1) Nocľaháreň 

V nocľahárni sa poskytuje sociálna pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Nocľaháreň je zriadená v ZSS Maška 
od decembra 2006.  Ide o celoročnú prevádzku, kapacita zariadenia je 7 miest. V roku 2021 služby 
nocľahárne využilo 9 osôb. 
Za bežných okolností umožňujú nocľahárne pobyt ľuďom bez domova len na čas prenocovania. Počas 
mimoriadnej situácie v dôsledku COVID - 19 (zákaz vychádzania – nepretržitá prevázdka) fungovala 
nocľaháreň ako celodenná prevádzka z dôvodu zamedzenia šíreniu koronavírusu v rizikovej skupine 
ľudí, ktorú tvoria ľudia bez domova. Preto Mesto navýšilo počet pracovníkov nocľahárne a prevádzka 
bola zabezpečená od 5.11.2020 do 4.8.2021 s troma zamestnancami. Novovytvorené pracovné miesto 
bolo podporené v rámci aktívnych opatrení trhu práce, národným projektom, prostredníctvom 
ÚPSVaR. Na predmetné pracovné miesto bol mestu poskytnutý  finančný príspevok 95 % z CCP 
zamestnanca. Od 1.12.2021 bola opäť prevádzka z vyššie uvedených dôvodov zabezpečovaná troma 
zamestnancami. 
Pracovisko nocľahárne je zriadené ako chránené pracovisko (zamestnávanie 2 občanov so zníženou 

pracovnou schopnosťou), časť nákladov na prevádzku je refundovaná Úradom práce sociálnych vecí 

a rodiny SR podľa zákona o službách zamestnanosti - príspevok v roku 2021 bol 7354,8 €. 

Úhrada od klientov za služby nocľahárne bola v roku 2021 vo výške 2206,8 €. 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v nocľahárni je stanovená VZN č. 1/2017: 
- 0,66 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch, ktorá je v hmotnej núdzi, 
- 1,50 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch, ktorá nie je v hmotnej núdzi, 
- 2,00 € za noc pre osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Krompachy. 

Na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni  bol Mestu poskytnutý finančný príspevok podľa zákona 

o sociálnych službách vo výške 18856,85 €. Celkové výdavky na túto sociálnu službu boli v roku 2021 

vo výške 44000 €.  

2) Komunitné centrum 

V komunitnom centre (KC) sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje základné 

sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave 

na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, vykonáva preventívna aktivita, zabezpečuje 

záujmová činnosť, vykonáva sa komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 



Komunitné centrum na Hornádskej ulici začalo výkon národného projektu 1.10.2018 v rámci balíka 

národných projektov „Take away“, následne kontinuálne pokračovalo v činnosti od 1.11.2019 

na základe zmluvy o spolupráci v národnom projekte „Komunitné služby v mestách a obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“. Zmluva bola uzavretá do 31.12.2021, 

na jej základe Ministerstvo vnútra SR poskytovalo Mestu finančné prostriedky na 100 % refundáciu 

mzdových výdavkov a ostatné výdavky formou paušálnej sumy (100 €/mesiac). V roku 2021 bol 

finančný príspevok na túto sociálnu službu vo výške 53670 €, celkové výdavky boli vo výške 55 462 €. 

Činnosť KC bola zameraná na marginalizovanú rómsku komunitu (deti a mládež, dospelí a seniori). 

Za rok 2021 pribudlo 127 nových klientov, z toho 64 detí.  Celkový počet klientov bol 508, z toho 289 

ženy, 219 muži. Prevádzku KC aj v tomto roku ovplyvnila  pretrvávajúca pandémia koronavírusu 

a súvisiaci núdzový stav a tak sa pracovníci KC venovali aj šitiu rúšok pre cieľové skupiny, intenzívnejšie  

spolupracovali so ZŠ s MŠ na ulici SNP,  pomáhali s distribúciou domácich úloh pre žiakov počas 

dištančného vyučovania. KC pravidelne poskytovalo potravinovú pomoc v spolupráci s Potravinovou 

bankou Slovenska, rodinám bola poskytovaná aj materiálna pomoc (ošatenie, obuv).  

V roku 2021 bolo v KC zrealizovaných 139 záujmových aktivít, 68 preventívnych aktivít, 186 aktivít 

zameraných na pomoc pri príprave na školské vyučovanie, základné sociálne poradenstvo -

137, komunitná rehabilitácia – 24. 

3) Terénna sociálna služba krízovej intervencie  

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii 
a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné, obslužné 
činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie 
sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov. 
Mesto realizuje kontinuálne terénnu sociálnu prácu od roku 2004 (pilotný projekt Úradu 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a organizácie ETP Slovensko). Od 1.11.2019 v rámci 
II. fázy národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít“, v rámci balíka národných projektov „Take away“. Na realizáciu 
daného projektu je s Ministerstvom vnútra SR uzavretá zmluva do 31.10.2022, na základe ktorej 
ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na refundáciu 100 % mzdových výdavkov   a na ostatné 
výdavky formou paušálnej sumy (100 €/mesiac). V rámci projektu mesto zamestnáva štyroch 
terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch terénnych pracovníkov. Zamestnanci sú koordinovaní 
a metodicky usmerňovaní regionálnym koordinátorom, ktorý na základe kontroly  vypracováva 
mesačné správy k činnosti terénnej sociálnej práce v Krompachoch.   
V roku 2021 bolo terénnymi sociálnymi pracovníkmi evidovaných 706 klientov,  ktorí využili pomoc  
3002 krát.  Celkový počet intervencií za rok bol 6319, z toho 1504 intervencií v oblasti sociálneho 
zabezpečenia, 1363 oblasť zdravia, 645 oblasť sociálno-patologických javov, 615 oblasť financií, 553 
oblasť bývania, 604 oblasť vzdelávania, 253 oblasť zamestnanosti, 782 intervencií z iných oblastí. 
V roku 2021 na terénnu sociálnu prácu boli Mestu poskytnuté dotácie vo výške 104207,94 €, výdavky 
boli vo výške 110101,71 €.  

III. Podporné služby: 

1) Denné centrum  

Mesto má zriadené Denné centrum seniorov (DCS) na Ulici SNP č. 21. Ide o bývalý klub dôchodcov, 
ktorý bol otvorený 29.12.1973. (zápis v kronike mesta). 
V DSC sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a fyzickej 
osobe s nepriaznivým zdravotným stavom. Ide o podpornú sociálnu službu v rámci ktorej sa vytvárajú 
podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov, je zabezpečená záujmová činnosť a poskytuje sa sociálne 
poradenstvo. Bližšie podmienky prevádzky a štruktúry DCS sú obsiahnuté  v Štatúte denného centra 
seniorov. DCS je prevádzkované 4 dni v týždni (pondelok, streda, piatok, nedeľa) spolu 20 hodín 



týždenne. Z dôvodu pandémie koronavírusu bola prevádzka v období od 24.9.2020 do 13.6.2021 
prerušená,  následne bola prerušená od 1.12.2021 z dôvodu rekonštrukcie budovy. Z dôvodu opatrení 
súvisiacich s pandémiou koronavírusu  a prerušenia prevádzky DCS plánované aktivity a činnosti neboli 
naplnené, zo spoločenských akcií sa uskutočnilo len športové podujatie.   
Počet členov denného centra klesol v roku 2021 na 66, oproti cca 100 členom spred obdobia pandémie 
koronavírusu, čo je spôsobené prerušením prevádzky, obmedzením spoločenských aktivít a tiež 
úmrtnosťou seniorov.  Výdavky na DCS v roku 2021 boli vo výške 5480 €. 

2) Práčovňa 

Utvorenie podmienok na pranie a sušenie bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné 

postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek, a je prijímateľom 

opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou, pričom v rámci úkonov starostlivosti o svoju 

domácnosť má zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva. Výdavky zohľadňujú spotrebu el. energie 

a vody, pracie prostriedky sú v réžii klientov. Cena práce je v nákladoch na opatrovateľskú službu, 

keďže túto službu zabezpečuje opatrovateľka. Výška úhrady je stanovená VZN č. 1/2017: pranie - 0,50 

€/ 1 cyklus, sušenie -  0,70 €/ 1 cyklus. V roku 2021 bola služba práčovne využitá klientami 72 krát.   

 

E. INÁ SOCIÁLNA POMOC 

V rámci sociálnej politiky mesto vytvára podmienky na podporu občanov v sociálnej a hmotnej 

núdzi.   

1) Príspevok na stravovanie dôchodcov 

Ide o finančný príspevok v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

(ďalej „Zásady“), ktorý je poskytovaný Mestom od roku 2009. Posledná aktualizácia Zásad bola 

schválená Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 17.9.2020.  Ide o finančnú 

podporu starobných a invalidných dôchodcov  s najnižšími príjmami (príjem nepresahujúci 2,1 násobok 

životného minima), pričom výška príspevku je  závislá od výšky príjmu. Poskytnutie tohto príspevku  je  

dobrovoľná,  nenároková  sociálna  pomoc Mesta, vo výške schválenej  v rozpočte na príslušný 

kalendárny rok. V roku 2021 bol predmetný príspevok poskytnutý 5 občanom v celkovej výške 567 €. 

2) Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 

Ide o poskytnutie finančnej pomoci občanom  v hmotnej  núdzi resp. sociálnej núdzi na základe zákona 
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci Mestom Krompachy. Jednorazová dávka 
je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov občana a fyzických  osôb,  ktoré  sa  s občanom  
spoločne posudzujú, najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, nevyhnutného vybavenia 
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov, školských potrieb, zabezpečenie pohrebu, 
na zmiernenie  mimoriadnych  zvýšených výdavkov v dôsledku živelných pohrôm a  nepredvídaných 
udalostí. V roku 2021 nebola podaná žiadosť o uvedenú dávku.  

3) Potravinová pomoc 

V rámci spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska je Mesto odberateľom potravinových 

prebytkov predajne Tesco v Krompachoch.  Tieto potraviny sú distribuované 1 krát týždenne 

prostredníctvom komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov  priamo ľuďom v núdzi.  

Najväčšiu časť darovaných potravín tvorí pečivo, niekedy je to aj zelenina a ovocie. Potravinová 

pomoc bola poskytnutá 57 rodinám a klientom nocľahárne. 

 



F. POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 75 ODS.1 A 2 ZÁKONA 
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI SOCIÁLNEJ SLUŽBY. 

Podľa Zákona o sociálnych službách obce v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú dostupnosť 

a právo výberu sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu.  Ak má táto 

fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov, doručí 

obci  v rozsahu jej pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

Ide o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby a 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.  

V roku 2021 Mestu nebola doručená žiadna žiadosť o predmetný príspevok a taktiež príspevok nebol 

poskytnutý žiadnemu  poskytovateľovi sociálnej služby.  

Zákonná úprava o poskytnutí tohto príspevku sa zmenila od 1.1.2022 a to v tom zmysle, že nárok 

na príspevok nepodmieňuje žiadosť obce na poskytovanie sociálnej služby. 

 

Krompachy, 30.05.2022 

Spracoval: Ing. Ján Ivančo, ved. odd. OSaSV 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220401#paragraf-75.odsek-2

