Interpelácia poslankyne Zastupiteľstva BSK pani Jany Hrehorovej

V roku 2017 a v roku 2018 poskytoval na území BSK sociálnu službu „služba včasnej intervencie“ 1
verejný poskytovateľ sociálnej služby (Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka – terénna
forma, od 1.2.2018 aj ambulantná forma) a 2 neverejní poskytovatelia sociálnej služby (Centrum
včasnej intervencie Bratislava n.o. – ambulantná a terénna forma, Raná starostlivosť n.o.- terénna
forma a v roku 2018 aj ambulantná forma).
Povinnosť zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok na
svojom webovom sídle má podľa §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
poskytovateľ sociálnej služby.
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 v prípade služby včasnej intervencie majú
jednotliví vyššie uvedení poskytovatelia služby včasnej intervencie zverejnené na webovom portáli:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
http://sibirka.sk/index.php/dokumenty/ekonomicky-opravnene-naklady/eon-2017
Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o
http://centravi.sk/bratislava/ekonomicky-opravnene-naklady-centra-vcasnej-intervencie-bratislavan-o-v-roku-2017/
Raná starostlivosť n.o.
http://www.ranastarostlivost.sk/o-nas/aktuality/234-ekonomicky-opravnene-naklady-rok-2017
Poskytovatelia sociálnych služieb (verejní aj neverejní) v zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách nemajú povinnosť zverejniť údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch za 1.
polrok 2018 (zákonom stanovená povinnosť je za rozpočtový rok). Údaje o ekonomicky oprávnených
nákladoch za rok 2018 majú poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008
o sociálnych službách povinnosť zverejňovať do konca februára 2019 a v štruktúre do konca apríla
2019.
Štruktúru zverejnených ekonomicky oprávnených nákladov a miesto ich zverejnenia (na webovom
sídle a ak ho poskytovateľ nemá, tak na inom verejne dostupnom mieste) stanovuje zákon o sociálnych
službách.
Podľa zákona o sociálnych službách, služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov
veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. Údaje
o poskytovaní služby včasnej intervencie na území regiónu BSK za rok 2017 sú dostupné v materiáli
„Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja“ .
Podľa údajov uvedených v predmetnej správe, v roku 2017 bola služba včasnej intervencie poskytnutá:
- neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby 107 rodinám,
- verejným poskytovateľom sociálnej služby terénnou formou 23 rodinám.
V zmysle uzatvorených zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby je poskytovateľ sociálnej služby povinný vypracovať a predložiť správu o svojej činnosti
a vyúčtovanie finančného príspevku spolu s dokladmi preukazujúcimi účel a spôsob použitia
finančného príspevku za rok 2018 do 31.01.2019.
Prehľad o poskytovaní sociálnej služby (napr. aj údaj o počte prijímateľov sociálnej služby resp. aj
o počte rodín, ktorým sa poskytuje služba včasnej intervencie), obsahujú výročné správy a správy

činnosti a hospodárení poskytovateľov sociálnej služby, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 67a ods.
(1) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách: „(1) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je
právnická osoba a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo
vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok
výročnú správu o činnosti a o hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny
rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.“
K časti interpelácie týkajúcej sa počtu hodín opatrovateľskej služby uvádzame, že v kompetencii BSK
nie je poskytovať ani zabezpečovať poskytovanie opatrovateľskej služby, nakoľko ide o sociálnu službu,
ktorá je podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v pôsobnosti obce.
Opatrovateľská služba sa v zmysle §33 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v rámci služby
včasnej intervencie neposkytuje.
K časti interpelácie „nakoľko som nenašla všetky dokumenty na webstránke, napriek povinnosti ich
zverejňovania“ si Vás dovoľujeme požiadať o upresnenie, o aké dokumenty sa jedná a aká povinnosť
sa k nim podľa ktorého zákona viaže.
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