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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR SOCIÁLNY, ODD. SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

„KROK ZA KROKOM“  
POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 
Tento dokument obsahuje jednotlivé kroky, ktoré Vás usmernia a pomôžu Vám prejsť krok za krokom 
k vybaveniu poskytovania vybranej sociálnej služby v kompetencii obce, t. j.: 

• zariadenie pre seniorov, 

• zariadenie opatrovateľskej služby, 

• domáca opatrovateľská služba, 

• denný stacionár. 
 

1. KROK 
Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení 
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári alebo domácej opatrovateľskej služby, musí mať príslušným 
orgánom, t. j. mestom Liptovský Mikuláši, vydaný  Posudok o odkázanosti na vybranú sociálnu službu a 
Rozhodnutie o odkázanosti na vybranú sociálnu službu.  

Konanie o posúdenie odkázanosti na vybranú sociálnu službu začína na základe písomného podania 
Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu je dostupné na oddelení sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš alebo na webovej stránke 
mesta: 

• https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/co-potrebujete-vybavit  

• https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/tlaciva-a-formulare 
 

2. KROK 
Vyplnená žiadosť o posúdenie odkázanosti musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania, t.j. 
občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada).  
 Ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný 

zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu).  

 Ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti  podpíše súdom 
ustanovený opatrovník. V tomto prípade je potrebné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení 
spôsobilosti občana na právne úkony a kópiu listiny o ustanovení opatrovníka. 

 Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stavu udelil generálnu plnú moc inej osobe, tak žiadosť podpíše 
osoba, ktorej bola generálna plná moc udelená. V tomto prípade je potrebné doložiť kópiu generálnej 
plnej moci. 

 Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba, a to na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa. 

K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné priložiť kópie lekárskych správ, 
prepúšťacích správ z nemocnice, nie staršie ako 6 mesiacov. V prípade, že nie je možné predložiť vyššie 
uvedené kópie zdravotnej dokumentácie, tak Vám na oddelení sociálnych služieb poskytnú lekársky nález, 
ktorý vyplní obvodný lekár žiadateľa. 

ǃ Pri žiadosti, ktorú podáva cudzinec uvedený v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v platnom znení je potrebné k žiadosti priložiť aj povolenie príslušného orgánu na pobyt, potvrdenie od 

https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/co-potrebujete-vybavit
https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/tlaciva-a-formulare
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zamestnávateľa alebo školy. U ostatných cudzincov je potrebné priložiť povolenie príslušného orgánu na pobyt. 
Slovák žijúci v zahraničí predloží aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l) zákona o sociálnych 
službách. 

 
3. KROK 

Podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na Vami vybranú sociálnu službu v kompetencii obce spolu so 
všetkými prílohami je možné doručiť do podateľne mestského úradu v Liptovskom Mikuláši osobne alebo 
poštou.  

V prípade, že potrebujete pomoc s vyplnením žiadosti, tak sa môžete obrátiť na referentov oddelenia 
sociálnych služieb (č. dverí 25, 26). 
 

4. KROK 
V zmysle platnej legislatívy je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 
dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši.  

Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je: 

• sociálny posudok - vypracovávajú referenti oddelenia sociálnych služieb za účasti žiadateľa, 

• zdravotný posudok - vypracováva posudkový lekár mesta Liptovský Mikuláš na základe predloženej 
zdravotnej dokumentácie. 

 
5. KROK 

V zákonom stanovenej lehote vydá správny orgán, t. j. mesto Liptovský Mikuláš, účastníkovi konania  
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú 
občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk alebo si ich občan môže prevziať osobne na 
oddelení sociálnych služieb. 

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich 
dňoch od doručenia.  

V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie. Rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu potom nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť ihneď nasledujúci deň 
po dni vzdania sa práva na odvolania. 
 

6. KROK 
Občan, ktorý má vydaný posudok odkázanosti na sociálnu službu a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu môže požiadať o zabezpečenie sociálnej služby.  

O zabezpečenie sociálnej služby môže občan požiadať priamo vybraného poskytovateľa danej sociálnej 
služby, ktorý mu poskytne podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (napr. 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby, potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku, Vyhlásenie 
o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu služby a pod.) alebo sa môže so žiadosťou 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na oddelenie sociálnych služieb mesta Liptovský 
Mikuláš. 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 03. 06. 2019 
 
 

 
Spracoval: Mgr. Veronika Bániková 
                    vedúca odd. sociálnych služieb 


