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(v zmysle pravidiel štátnej pomoci) pre projekty sociálnych služieb financovaných z programu „Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“   

TEST LOKÁLNEHO CHARAKTERU  

Lokálny charakter  

mimo pravidiel štátnej pomoci 
Nastavenie podmienok MPSVR SR – ako poskytovateľa pomoci (ďalej len 

„poskytovateľ“) 

Pomoc/príspevok s preukázateľným lokálnym/ 

miestnym charakterom/ účinkom. Poskytovanie služby 

v obmedzenej oblasti v rámci SR.  

Dokument „Test lokálneho charakteru“ zohľadňuje 

posúdenie aj subjektov v prihraničných regiónoch,- každý 

jednotlivý prípad bude posúdený a vyhodnotený z hľadiska 

nastavených podmienok pre preukázanie lokálneho 

charakteru opatrenia pomoci, aby bolo preukázané, že 

napriek prihraničnému regiónu je vplyv na obchod 

zanedbateľný vzhľadom na špecifiká a osobitosti opatrenia 

pomoci. 

 

1. Obec a VUC vypracúvajú a schvaľujú komunitný plán (obec) a koncepciu 

rozvoja sociálnych služieb (VUC), v ktorých zohľadňujú miestne špecifiká a 

potreby svojich občanov v oblasti sociálnych služieb (ďalej aj „SS“) v ich 

územnom obvode - § 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 v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.). 

2. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. možno za „spádovú oblasť“ považovať 

územný obvod príslušnej obce/VUC a to podľa delenej pôsobnosti – to znamená 

územný obvod OBCE pre poskytovanie SS v zariadení pre seniorov, zariadení 

opatrovateľskej služby a v dennom stacionári (§ 80 zákona č. 448/2008 Z. z. – 

pôsobnosť obce) a územie VUC pre poskytovanie služby včasnej intervencie, a 

SS poskytovaných v rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb a 

špecializovanom zariadení (§ 81 zákona č. 448/2008 Z. z. – pôsobnosť VÚC). 

3. Vzhľadom na skutočnosť, že občan/klient odkázaný na danú sociálnu 

službu, má zákonom ustanovené právo výberu poskytovateľa sociálnej 

služby,  poskytovateľ pri podpore z Plánu obnovy a odolnosti SR stanovil 

spádovou oblasťou územie príslušný VÚC. 

Posúdenie a nastavenie podmienok „LOKÁLNEHO CHARAKTERU“ 
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Obmedzenie kapacity zariadenia v pomere k počtu 

klientov s bydliskom v spádovej oblasti, zabezpečujúce 

poskytovanie služby na miestnej úrovni. 

1. Vyhodnotenie rizík pri prihraničných regiónoch. 

Poskytovanie služieb prijímateľom v obdobnej oblasti aj 

v zahraničí. Podiel poskytovanej služby zahraničným 

klientom v podiele max. 1% z celkového počtu klientov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Legitímne podmienky zákona č. 448/2008 Z. z. na 

vlastný výber služby a poskytovateľa zo strany občana 

SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sociálnu službu na území SR je možné poskytovať zahraničným klientom 

len za predpokladu, že majú na území SR registrovaný trvalý pobyt (§ 3 ods. 2 

zákona č. 448/2008 Z. z), pričom, ak tomuto klientovi vypláca  príspevok alebo 

dávku toho istého druhu príslušná inštitúcia iného štátu, poskytovateľovi 

sociálnej služby nevzniká na takto obsadené miesto nárok na podporu 

z verejných zdrojov (§ 78d ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z.). Na základe 

doterajších informácií a praxe, zahraniční klienti tvoria zanedbateľnú časť (cca 

40 klientov za rok) v rámci existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb. 

Po konzultácii a vyjadrenia/stanoviska vecne príslušného odboru MPSVR SR, 

poskytovateľ, aj s ohľadom na podmienky financovania IROP, upravil podiel 

zahraničných klientov do 1 % z celkového počtu klientov v priebehu 

predchádzajúceho kalendárneho roka.  

2. Keďže ako už bolo uvedené vyššie, má z pohľadu prijímateľa sociálnej 

služby fyzická osoba zákonné právo na výber poskytovateľa, vecne príslušný 

organizačný útvar MPSVR SR stanovil akceptovateľné kritérium pre podiel 

klientov (okrem občanov s trvalým a prechodným pobytom) mimo spádovej 

oblasti vo výške do 25% vrátane. Uvedený podiel bol stanovený ako % podiel 

výnimky (výnimočné situácie ako napr.: nemožnosť klienta navštevovať 

zariadenie v regióne z hľadiska fyzického stavu, zohľadnenie poskytovateľa 

služby umiestniť klienta v mieste zdržiavania sa rodinných príslušníkov, 

nedostupnosť služby v mieste spádovej oblasti).  

Podiel 25% kritéria pre vyššie uvedenú výnimku bol stanovený vecne príslušným 

organizačným útvarom MPSVR SR na základe kvalifikovaného odhadu. 

V súčasnosti prebieha prieskum s vyhodnotením správnosti nastavenia podielu, 

na základe ktorého bude v prípade potreby podiel spresnený. 
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Vykonanie testu lokálneho charakteru individuálne na 

každý projekt v nadväznosti na etapu I. , II. alebo etapu 

III.. 

 

Test lokálneho charakteru bude vykonávaný v nadväznosti na etapu: 

I. Výzva na predkladanie projektových zámerov,  

II. Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti,  

III. Plnenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti. 

predkladaný nasledovne: 

V Etape I. a II. Test lokálneho charakteru „Predkladateľ projektového 

zámeru/Žiadateľ o prostriedky z mechanizmu“ bude vyhodnocovaný na 

úrovni každého predkladateľa/žiadateľa, ktorým je:  

a) Predkladateľ/žiadateľ - Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je súčasne 

vlastníkom nehnuteľnosti/ infraštruktúry1, 

b) predkladateľ/žiadateľ - Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je 

v partnerstve2 s VÚC/Obcou/združením obcí – vlastníkmi nehnuteľnosti/ 

infraštruktúry,3  

c) predkladateľ/žiadateľ - VÚC/Obec/združenie obcí, ktorí sú vlastníkmi 

nehnuteľnosti/ infraštruktúry4 a zriaďujú vlastného poskytovateľa sociálnych 

služieb5, 

                                                           
1 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnech službách, ktorí sú súčasne aj vlastníkmi nehnuteľnosti/infraštruktúry 
2 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorí sú v partnerstve podľa § 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu 

obnovy a odolnosti s Obcou/VÚC/združením obcí ( § 20b zákona č. 369/1990 Zb.) ako partnerom vlastniacim nehnuteľnosť/infraštruktúru, 
3 Predkladateľ/žiadateľ - Poskytovateľ sociálnej služby spolu s partnerom predkladajú spoločne vyplnený kontrolný list (test lokálneho charakteru) a správnosť údajov potvrdia oba subjekty svojim 

podpisom    
4 Obec/ VÚC/združenie obcí ako zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí zriaďujú vlastných poskytovateľa sociálnych služieb s väčšinovými vlastníckymi /majetkovými právami 

Obce/VÚC/združením obcí. Vo fáze plnenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, nástupnícke práva prejdú na poskytovateľa sociálnych služieb 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  
5 Predkladateľ/žiadateľ - VÚC/Obec/združenie obcí ako vlastník nehnuteľnosti/infraštruktúry vypĺňa a predkladá kontrolný list (test lokálneho charakteru) v zastúpení a v mene budúceho 

zriadeného vlastného poskytovateľa sociálnych služieb. 
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d) predkladateľ/žiadateľ - Budúci poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý 

je/bude zároveň vlastníkom nehnuteľnosti/infraštruktúry 6 

V Etape III. Test lokálneho charakteru „Prijímateľ prostriedkov 

mechanizmu“ bude vyhodnocovaný na úrovni každého prijímateľa nasledovne: 

a) prijímateľ/Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je súčasne vlastníkom 

nehnuteľnosti/ infraštruktúry1 

b) prijímateľ/Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je v partnerstve2 

s VÚC/Obcou/združením obcí – vlastníkmi nehnuteľnosti/ infraštruktúry,7  

c) prijímateľ/Poskytovateľ sociálnych služieb zriadený 

VÚC/obcou/združením obcí- vlastníkmi nehnuteľnosti/infraštruktúry8, 

d) prijímateľ/Budúci poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý je/bude zároveň 

vlastníkom nehnuteľnosti/infraštruktúry6 

Test lokálneho charakteru pre Prijímateľa bude vyhodnocovaný každý 

kalendárny rok po dobu udržateľnosti projektu 10 rokov (lehota udržateľnosti 

projektu 10 rokov začína plynúť odo dňa začatia poskytovania danej sociálnej 

služby), ako overovanie dodržania lokálneho charakteru počas poskytovania 

danej sociálnej služby.   

Zároveň kontrolný list (test lokálneho charakteru) bude aktualizovaný 

a spresnený v nadväznosti na zmenu zo žiadateľa na prijímateľa a bude súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

ako samostatná príloha. 

                                                           
6 Subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu na základe zápisu do registra sociálnych služieb podľa § 62, a § 64, ods. 4 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 získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby. Žiadateľ je povinný podať žiadosť 

o zápis do registra sociálnych služieb do troch mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia alebo odovzdávacieho protokolu a zároveň byť zapísaný v registri sociálnych služieb najneskôr 

30.4.2026. 
7 Prijímateľ/Poskytovateľ sociálnej služby spolu s partnerom predkladajú spoločne vyplnený kontrolný list (test lokálneho charakteru) a správnosť údajov potvrdia oba subjekty svojim podpisom    
8 Prijímateľ/zriadený poskytovateľ sociálnej služby spolu so zriaďovateľom VÚC/Obcou/združením obcí predkladajú spoločne vyplnený kontrolný list (test lokálneho charakteru) a správnosť 

údajov potvrdia oba subjekty svojim podpisom    
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