Bod č.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
dňa 11.04.2014

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ..../2014 o podmienkach zápisu, nezapísaní
a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Predkladateľ:
PhDr. Gabriella Németh
podpredsedníčka
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh VZN BSK č ../2014
4. Stanoviská komisií

Zodpovedný:
Mgr. Michaela Šopová
riaditeľka
odboru sociálnych vecí
Spracovateľ:
PhDr. Marica Šiková
vedúca oddelenia sociálnej pomoci
Mgr. Oľga Komrsková
referentka oddelenia sociálnej pomoci
Mgr. Júlia Haviarová
referentka oddelenia sociálnej pomoci
Mgr. Pavel Kotrbčík
referent oddelenia sociálnej pomoci

Bratislava
apríl 2014

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .. 2014
zo dňa 11.04.2014

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. ../2014 o podmienkach zápisu, nezapísaní
a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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Dôvodová správa

Dôvodom pre vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ..... /2014
o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb v zmysle §
81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „všeobecne
záväzné nariadenie) je, ţe dňa 01.01. 2014 vstúpil do platnosti zákon č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych sluţbách“). Touto novelou zákona o sociálnych sluţbách sa
upravujú podmienky registrácie poskytovateľov sociálnych sluţieb.
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách upravuje
rozsah údajov, ktoré je Bratislavský samosprávny kraj povinný zapísať do Registra poskytovateľov
sociálnych sluţieb (ďalej len „register“) a rozširujú a bliţšie sa definujú podmienky podávania ţiadostí
o zápis do registra a náleţitosti ţiadostí o zápis do registra, podmienky nezapísania do registra a
výmazu poskytovateľa sociálnej sluţby z registra.
Súčasťou tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú vzory tlačív „Ţiadosť o zápis do
registra poskytovateľov sociálnych sluţieb“ a „Údaje o finančných podmienkach“. Potreba vypracovania
vzorov týchto tlačív vychádza z taxatívnych podmienok zákona a skúseností z praxe.
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Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja

č. .. / 2014
zo dňa 11.04. 2014

o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych
sluţieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Bratislava
apríl 2014
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. ../2014
zo dňa 11. 04. 2014

o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb
v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a podľa § 62 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostensky zákon) v znení neskorších predpisov,
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

PRVÁ ČASŤ
§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú:
1. Bliţšie podmienky zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb (ďalej len „register“), ktoré
musí v zmysle § 62 aţ § 64 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostensky zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych sluţbách“) splniť kaţdý ţiadateľ o zápis do registra, ktorým
je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo zaloţená obcou, právnická osoba zriadená alebo
zaloţená vyšším územným celkom a iná osoba (ďalej len „ţiadateľ“), aby bol oprávneným
poskytovateľom sociálnych sluţieb.
2. Bliţšie podmienky o nezapísaní do registra v zmysle § 65 zákona o sociálnych sluţbách.
3. Bliţšie podmienky výmazu z registra v zmysle § 68 a § 69 zákona o sociálnych sluţbách.

DRUHÁ ČASŤ
§2
BLIŢŠIE PODMIENKY PODÁVANIA ŢIADOSTÍ O ZÁPIS DO REGISTRA
1. Ţiadateľ podáva ţiadosť písomne Bratislavskému samosprávnemu kraju v prípade, ak miesto
poskytovania sociálnej sluţby je v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja. Ak takéto
miesto nemoţno určiť alebo sa sociálna sluţba bude poskytovať v územnom obvode viacerých
vyšších územných celkov, ţiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku,
v ktorom územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá ţiada o zápis do registra, alebo
v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá ţiada
o zápis do registra.
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2. Ak ţiada o zápis do registra ţiadateľ, ktorý má záujem vykonávať špecializované sociálne
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu alebo stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným
postihnutím ako samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto
odbornú činnosť udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
3. Ţiadateľ podáva ţiadosť o zápis do registra v predpísanej podobe (príloha č.1 alebo príloha č.2 tohto
VZN).

§3
NÁLEŢITOSTI ŢIADOSTI O ZÁPIS DO REGISTRA
1. Ţiadosť o zápis do registra obsahuje:
a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis
ţiada právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, ak o zápis ţiada fyzická osoba,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá je
štatutárny orgán právnickej osoby a navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods.
3 zákona o sociálnych sluţbách,
c) druh sociálnej sluţby, ktorá sa má poskytovať a jej formu,
d) cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna sluţba,
e) miesto poskytovania sociálnej sluţby,
f) počet miest, ak sa sociálna sluţba má poskytovať v zariadení,
g) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej sluţby,
h) čas poskytovania sociálnej sluţby, ak sa sociálna sluţba má poskytovať na určitý čas.
2. K ţiadosti o zápis do registra sa prikladá:
a) Kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
- fyzickej osoby, ktorá ţiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom
právnickej osoby, ktorá ţiada o zápis do registra,
- fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na
základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá ţiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie
sociálnej sluţby.
b) Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
- fyzickej osoby, ktorá ţiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom
právnickej osoby, ktorá ţiada o zápis do registra, alebo
- fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na
základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá ţiada o zápis do registra, je zodpovedná za
poskytovanie sociálnej sluţby.
c) Údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach
a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej sluţby, forme sociálnej sluţby a počtu
prijímateľov sociálnej sluţby.
1. Údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú:
- kópiou listu vlastníctva priestorov, v ktorých sa sociálna sluţba poskytuje, nie staršieho ako tri
mesiace, alebo
- kópiou nájomnej zmluvy priestorov, v ktorých sa sociálna sluţba poskytuje, alebo
- kópiou zmluvy o výpoţičke priestorov, v ktorých sa sociálna sluţba poskytuje,
- kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa sociálna sluţba má poskytovať
v zariadení.
2. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpoţičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania
sociálnej sluţby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej sluţby najmenej na tri
roky.
3. Za údaje o personálnych podmienkach sa povaţuje:
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organizačná štruktúru ţiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie
zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady a ich počet osobitne na kaţdý druh sociálnej
sluţby.
4. Za údaje o materiálnych podmienkach sa povaţuje:
zoznam materiálneho vybavenia v závislosti od druhu sociálnej sluţby (napr. interiérové
vybavenie, rehabilitačné pomôcky, zariadenia a materiál na vykonávanie terapií a pod.).
5. Údaje o hygienických podmienkach sa preukazujú:
kópiu právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného
zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní (napr.
navýšenie kapacity klientov v zariadení sociálnych sluţieb, rozšírenie priestorov, kde sa sociálne
sluţby budú poskytovať a pod.) a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny
príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.1)
d) Rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie
o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré
preukazuje vznik právnickej osoby.
e) Štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu
právnickej osoby.
f)

Kópiu dokladu, ktorý preukazuje, ţe ţiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na
penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na
penále na verejné zdravotné poistenie.

g) Cenník sociálnej sluţby, spôsob platenia úhrady za sociálnu sluţbu a podmienky platenia za
sociálnu sluţbu.
h) Údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku
výkonu kaţdého druhu sociálnej sluţby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov
a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej sluţby a predpokladané
zdroje financovania sociálnej sluţby (príloha č. 3 tohto VZN).
i)

Opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obsluţnej činnosti alebo ďalšej činnosti.

5.

Údaje a doklady uvedené v § 3 ods. 1., 2. tohto VZN sa predkladajú v štátnom jazyku.

6.

Oprávnenie poskytovať sociálnu sluţbu vzniká odo dňa zápisu do registra.

7.

Poskytovateľ sociálnej sluţby je povinný najneskôr do 8 dní oznámiť Bratislavskému
samosprávnemu kraju všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a v § 64 zákona o sociálnych
sluţbách.

8.

Ak má poskytovateľ sociálnej sluţby záujem poskytovať iný druh sociálnej sluţby, ako ten, ktorý uţ
poskytuje alebo ak má poskytovateľ sociálnej sluţby záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej
sluţby, je povinný podať ţiadosť o zápis do registra podľa § 2, § 3 ods. 1. aţ 3. tohto VZN a § 63
zákona o sociálnych sluţbách.

___________________
1)

§ 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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TRETIA ČASŤ
§4
PODMIENKY NEZAPÍSANIA DO REGISTRA
1.

Bratislavský samosprávny kraj rozhodne o nezapísaní do registra, ak:
v lehote určenej v písomnej výzve ţiadateľ nedoplní ţiadosť alebo nepriloţí chýbajúce doklady,
ţiadosť nepredloţil štatutárny orgán právnickej osoby,
sluţba, ktorá sa má poskytovať, nie je sociálna sluţba podľa zákona o sociálnych sluţbách,
na poskytovanie sociálnej sluţby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne
podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky,
e) nie sú splnené podmienky ustanovené podľa § 9 ods. 4 a 5 zákona o sociálnych sluţbách,
f) nie sú splnené podmienky ustanovené v § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5
zákona o sociálnych sluţbách,
g) ţiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnych sluţbách obsahuje
druh sociálnej sluţby, ktorým je poskytovanie sociálnej sluţby v domove sociálnych sluţieb s
celoročnou pobytovou sociálnou sluţbou.
a)
b)
c)
d)

ŠTVRTÁ ČASŤ
§5
PODMIENKY VÝMAZU Z REGISTRA
1. Bratislavský
sluţby:

samosprávny

kraj

rozhodne

o výmaze z registra, ak poskytovateľ sociálnej

a) bol zapísaný do registra na základe nepravdivých údajov alebo neúplných údajov,
b) prestal spĺňať podmienky na zápis do registra,
c) nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej sluţby; to platí len pre neverejného
poskytovateľa sociálnej sluţby a poskytovateľa sociálnej sluţby, ktorým je právnická osoba
zaloţená obcou alebo vyšším územným celkom,
d) v lehote určenej ministerstvom neodstránil nedostatky plnenia podmienok kvality poskytovanej
sociálnej sluţby v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych sluţbách,
e) v lehote určenej vyšším územným celkom nezníţil počet miest podľa § 69 ods. 2 zákona
o sociálnych sluţbách,
f) písomne neoznámil vyššiemu územnému celku zmeny skutočností podľa § 65 ods. 4 zákona
o sociálnych sluţbách, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním
určenej,
g) neposkytoval sociálnu sluţbu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo
h) poţiadal o výmaz z registra; táto ţiadosť musí byť podaná najmenej 30 dní pred dňom skončenia
poskytovania sociálnej sluţby.
1.1. Poskytovateľ sociálnej sluţby nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej sluţby podľa
ods. 1 písm. c) tohto VZN, ak:
a) je v likvidácii, v konkurze alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
b) má evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie,
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2. Bratislavský samosprávny kraj vymaţe z registra, ak:
a) poskytovateľ sociálnej sluţby nezačal poskytovať sociálnu sluţbu najneskôr do šiestich
kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra,
b) uplynie čas trvania poskytovania sociálnej sluţby,
c) fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej sluţby, zomrela, alebo
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d) právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej sluţby, zanikla,
e) neverejný poskytovateľ sociálnej sluţby alebo poskytovateľ sociálnej sluţby, ktorým je právnická
osoba zaloţená obcou alebo vyšším územným celkom, neuloţil výročnú správu do verejnej časti
registra účtovných uzávierok, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním
určenej.
3. Oprávnenie na poskytovanie sociálnej sluţby poskytovateľovi sociálnej sluţby zaniká odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z registra podľa odseku 1. tohto VZN alebo odo
dňa výmazu z registra podľa odseku 2. tohto VZN.
4. Ak Bratislavský samosprávny kraj vykonal výmaz z registra podľa odseku 1. písm. a) a c) osoba
môţe byť zapísaná do registra najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o výmaze.
5. Ak poskytovateľ sociálnej sluţby neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené Bratislavským
samosprávnym krajom pri kontrole úrovne poskytovania sociálnych sluţieb podľa § 81 písm. r)
zákona o sociálnych sluţbách alebo pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným
príspevkom na prevádzku podľa § 81 písm. s) zákona o sociálnych sluţbách, Bratislavský
samosprávny kraj rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu sluţbu aţ do doby odstránenia zistených
nedostatkov, najdlhšie do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze. Ak v
tejto lehote poskytovateľ sociálnej sluţby neodstránil zistené nedostatky, Bratislavský samosprávny
kraj rozhodne o výmaze poskytovateľa sociálnej sluţby z registra.

PIATA ČASŤ
§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 30/2009 zo dňa
17.6.2009 o podmienkach zápisu do registra a výmazu z registra poskytovateľov sociálnych sluţieb
v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. .. /2014 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č.
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa
11.04.2014 Uznesením č. .. /2014.
3. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to jeho vyvesením na úradnej tabuli
Bratislavského samosprávneho kraja a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Bratislavského samosprávneho kraja.
V Bratislave, dňa 11. 04. 2014
Ing. Pavol Frešo v.r.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
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Príloha č.1 VZN č. .../2014

Ţiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o
ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Obchodné meno/názov
právnickej osoby
Sídlo právnickej osoby
Identifikačné číslo
Právna forma
Meno, priezvisko a trvalý pobyt
štatutárneho orgánu
právnickej osoby
Dátum narodenia
Telefonický a e-mailový
kontakt
Druh sociálnej sluţby

Forma sociálnej sluţby

Ambulantná
Terénna
Pobytová týţdenná
Pobytová celoročná
Iná

Meno, priezvisko a trvalý pobyt
zodpovedného zástupcu za
poskytovanie sociálnej sluţby
Dátum narodenia
Cieľová skupina
Miesto poskytovania sociálnej
sluţby
Počet miest, ak sa má sociálna
sluţba poskytovať v zariadení
Predpokladaný deň začatia
poskytovania sociálnej sluţby
Čas poskytovania sociálnej
sluţby, ak sa má sociálna
sluţba poskytovať na určitý
čas
V ......................................, dňa .........................
---------------------------------------Podpis oprávnenej osoby, pečiatka
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Príloha č.2 VZN č. .../2014

Ţiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb
(podáva fyzická osoba)
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991
Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Meno a priezvisko fyzickej
osoby
Dátum narodenia
Trvalý pobyt
Telefonický a e-mailový
kontakt
Druh sociálnej sluţby

Forma sociálnej sluţby

Ambulantná
Terénna
Pobytová týţdenná
Pobytová celoročná
Iná

Meno, priezvisko a trvalý pobyt
zodpovedného zástupcu za
poskytovanie sociálnej sluţby
Dátum narodenia
Cieľová skupina
Miesto poskytovania sociálnej
sluţby
Počet miest, ak sa má sociálna
sluţba poskytovať v zariadení
Predpokladaný deň začatia
poskytovania sociálnej sluţby
Čas poskytovania sociálnej
sluţby, ak sa má sociálna
sluţba poskytovať na určitý
čas

V ......................................, dňa .........................
---------------------------------------Podpis oprávnenej osoby, pečiatka
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Príloha č. 3 k VZN č. ../2014

Údaje o finančných podmienkach
Druh sociálnej sluţby: ..........................................
Kalkulácia predpokladaných výdavkov
Celkové
výdavky za
rok

Poloţky

Prepočet na prijímateľa
sociálnej sluţby/sociálneho
poradcu za mesiac

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške,
ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných
vyrovnaní
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné
dôchodkové
sporenie
platené
zamestnávateľom
v rozsahu určenom podľa písm. a)
c) tuzemské cestovné náhrady
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného
vybavenia nových interiérov
f) dopravné
g) výdavky na rutinnú údrţbu a štandardnú údrţbu
okrem jednorazovej údrţby objektov alebo ich častí a
riešenia havarijných stavov
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,
najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom
čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci
i) výdavky na sluţby
j) výdavky na beţné transfery v rozsahu vreckového
podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného,
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
podľa účtovných predpisov
Kalkulácia predpokladaných príjmov
Celkové
príjmy
za rok

Zdroje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prepočet na prijímateľa
sociálnej sluţby/sociálneho
poradcu za mesiac

z rozpočtu VÚC
z rozpočtu obce
z úhrad za sociálnu sluţbu
finančné príspevky z MPSVaR SR
z prostriedkov prijatých na základe darovacej zmluvy
z vlastných zdrojov
z iných zdrojov

V ......................................, dňa .........................
---------------------------------Podpis oprávnenej osoby, pečiatka

12

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod :„ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. ../2014 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb
v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov“
Názov komisie
Stanovisko komisie k návrhu materiálu
Hlasovanie
Akceptované /
Zapracované /
Neakceptované Nezapracované
Členovia KZaSV schválili materiál s pripomienkou, aby bol z prílohy č. 2 Prítomní 7
Akceptované
Zapracované
Komisia zdravotníctva
z tabuľky „Ţiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb“ Za
7
a sociálnych vecí
pre fyzické osoby odstránený riadok s identifikačným číslom.
Proti
0

Zdržal
Komisia dopravy

Komisia európskych záleţitostí, regionálnej spolupráce a cestovného
Komisia európskych záleţitostí, ruchu odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predloţený materiál.
regionálnej spolupráce a
cestovného ruchu
Komisia kultúry

Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania a ţivotného
prostredia
Komisia školstva, športu a
mládeţe

Komisia kultúry predloţený materiál schvaľuje a odporúča Z BSK materiál
prerokovať a schváliť.

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predloţený návrh
uznesenia schváliť.

Komisia materiál prerokovala a odporúča v zmysle návrhu uznesenia
predloţiť materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK.

Proti
Zdržal
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Prítomní
Za
Proti
Zdržal

Finančná komisia po prerokovaní odporúča Z BSK schváliť materiál „Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia BSK č…../2014 o podmienkach zápisu,
nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb
v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O ţivnostenskom podnikaní
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

Finančná komisia

0

KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a v zmysle uznesenia Prítomní 11
schváliť predloţený materiál.
Za
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0
0
7
7
0
0
5
5
0
0
8
7
0
1
6
6
0
0
6
6
0
0

