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 Obec v zmysle § 83 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 len „zákon o sociálnych 

službách“) vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká 

a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom 

obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, 

finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich 

zabezpečovanie a do 15 dní od schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, 

v ktorého územnom obvode sa nachádza.  

 

 V Dodatku č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Sklabiná sú 

navrhnuté zmeny: 

Bod 3 Analýza súčasného stavu 

3.3.2 Sociálne služby  

Sa mení a  dopĺňa nasledovne:  

Poskytovatelia sociálnych služieb v obci Sklabiná a v blízkom okolí: 
  
Annamaria n.o. Dolné Plachtince 

zodpovedný zástupca:  Mgr. Katarína Balážová, 

právna forma:    nezisková organizácia, 

druh sociálnej služby:   zariadenie pre seniorov, 

cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej IV. Podľa prílohy č. 3, resp. 

poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebujú z iných vážnych dôvodov,  

forma sociálnej služby:  pobytová, celoročná 

rozsah sociálnej služby:  na neurčitý čas 

kapacita sociálnej služby:  40 osôb, 

miesto sociálnej služby:  Sklabiná 231 

dostupnosť sociálnej služby pre  

občana a jeho blízke osoby:  v Obci  Sklabiná 

poskytované sociálne služby 

pre občanov obce:   0 

 

 

 

 

 

 

 



Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš  

zriaďovateľ:    Banskobstrický samosprávny kraj, 

právna forma:    rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, 

druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov (ZpS), domov sociálnych služieb  

(DSS), 

cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej IV. Podľa prílohy č. 3, resp. 

poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebujú z iných vážnych dôvodov (ZpS),  

 fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, 

ktorých odkázanosť je najmenej V. podľa prílohy č. 3 

zákona o sociálnych službách (DSS), 

forma sociálnej služby: pobytová, celoročná 

rozsah sociálnej služby:  na neurčitý čas 

kapacita zariadenia:   DD (ZpS) - 52   DSS – 90, 

miesto poskytovania  

sociálnej služby:   Škultétyho 329/102, Veľký Krtíš, 

dostupnosť sociálnej služby 

pre občana a jeho blízke osoby: vzdialenosť VK – Sklabiná: 7,4 km, osob. autom: 10 min.  

poskytované sociálne služby 

pre občanov obce:   0 

 

Forma aktualizácie 

 Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sklabiná 2018 – 2023 sa bude aktualizovať formou 

dodatkov k pôvodnému dokumentu, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Sklabiná.  

 

 

Sklabiná  21.11.2019 
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Dodatok č. 1 Komunitného plánu rozvoja sociálnych 
služieb Obce Sklabiná bol schválený obecným 
zastupiteľstvom dňa 11.12.2019, uznesením č. ../2019  
 
 
 
 
                                                         ......................... 
                                                         starostka obce       

              
 


