PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2003
o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc
a o poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjekty na území
Prešovského samosprávneho kraja
v znení Dodatku k VZN č. 2/2003 PSK.

Schválené: 28. januára 2003 v Prešove (Uznesenie č. 84/2003)
6. apríla 2004 v Prešove (Uznesenie č. 204/2004) - DODATOK
Platné: od 1. marca 2003
od 1. mája 2004 - DODATOK
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2003
o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc
a o poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjekty na území
Prešovského samosprávneho kraja
v znení Dodatku k VZN č. 2/2003 PSK, ktorý schválilo Zastupiteľstvo PSK
dňa 6. 4. 2004 uznesením č. 204/2004
(Dodatok č. 2/2004 nadobudol účinnosť dňom 1. 5. 2004)

________________________________________________________
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a § 11
ods. 2a zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a ustanovení
§ 71a a § 72 – 88 zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie Prešovského samosprávneho kraja všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovujú bližšie
podmienky registrácie sociálnych služieb subjektami, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa
§ 72 - 88 zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
a o poskytovaní finančného príspevku subjektom, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a obciam.
Článok II.
Podmienky podávania žiadosti, zápis do registra
1. Žiadosť o registráciu podáva právnická alebo fyzická osoba Prešovskému
samosprávnemu kraju (ďalej len PSK) pred začatím poskytovania sociálnej služby, ak na jeho
území je miesto poskytovania sociálnej služby, alebo ak na jeho území má právnická osoba
sídlo alebo fyzická osoba trvalý pobyt. Za právnickú osobu žiadosť podáva jej štatutárny
orgán (§ 74 ods. 3 a 7 zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov).
2. PSK v zmysle § 75 ods. 2) zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov vykoná zápis do registra najneskôr do 60 dní od podania
žiadosti, ak z podkladov doložených ku žiadosti (príloha č. 1 a 2) je zrejmé, že ide o sociálnu
službu podľa uvedeného zákona, a že subjekt, ktorý bude poskytovať sociálnu pomoc má
priestorové, personálne, materiálne a finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby.
PSK nevydáva rozhodnutie, ale písomne oznámi právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá
bude poskytovať sociálnu službu, vykonanie zápisu do registra.
3. Ak PSK zistí, že žiadosť o registráciu nemá náležitosti podľa § 74 ods. 4) zákona
o sociálnej pomoci, článku II, ods.2 VZN a prílohy č.1 písomne vyzve právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, aby žiadosť o registráciu doplnila alebo chýbajúce doklady pripojila. Zároveň
určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní odo dňa
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doručenia písomnej výzvy (§ 75 ods. 1 zákona č.195/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov).
4. PSK rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu (§ 75 ods. 3 zákona č. 195/1998
Z. z. v znení neskorších predpisov), ak
a/ právnická alebo fyzická osoba v určenej lehote nedoplní žiadosť o registráciu na základe
písomnej výzvy,
b/ žiadosť o registráciu nepredložil štatutárny orgán,
c/ služba, ktorú právnická alebo fyzická osoba bude poskytovať, nie je sociálna služba podľa
zákona o sociálnej pomoci, alebo
d/ subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci nemá
priestorové, personálne, materiálne a finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby.
Článok III.
Kritériá na zápis do registra a poskytovanie sociálnej služby
1. Súčasťou žiadosti je:
a/ vecný projekt, ktorý je spracovaný v štruktúre podľa prílohy č. 3 a 3a (názov projektu,
miesto poskytovania a meno štatutárneho zástupcu, hlavné a čiastkové ciele, dôvody
a motivácia začať poskytovať sociálne služby), analýza - popis a analýza existujúcich
regionálnych potrieb a popis a analýza existujúcich zdrojov, demografia, lokalita, cieľová
skupina, na ktorú je projekt zameraný,
b/ predpokladané výstupy projektu krátkodobého, ako i dlhodobého charakteru, presný
termínový rámec realizácie, merania a kontroly jeho účelnosti,
c/ predpokladaný rozpočet projektu a spôsob financovania nákladov (súčasné zdroje na
zriadenie, ekonomické, materiálne, finančné a personálne zabezpečenie).
d/ žiadateľ ukáže, že disponuje stabilnými a dostatočnými finančnými zdrojmi na
financovanie poskytovania sociálnych služieb od doby oznámenia začatia činnosti do
poskytnutia príspevku PSK najviac na dobu 3 mesiace,
e/ žiadateľ preukáže odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá bude sociálnu službu
poskytovať, resp. odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá bude zodpovedná za
poskytovanie sociálnej služby na určenom území v rámci kraja / alebo v sídle poskytovania
sociálnej služby/.
2. Priority pri posudzovaní projektu
a/ projekt má dlhodobejší realizačný rámec a komplexný charakter – t. j. zameriava sa na
viacero vzájomne prepojených činností,
b/ služby pre občanov, u ktorých je stav sociálnej núdze a odkázanosť na sociálne služby
trvalým stavom, mení sa len intenzita sociálnej núdze a tým aj potreba konkrétneho druhu
služby:
1. služby pre starších občanov,
2. služby pre občanov so zdravotným postihnutím
c/ služby pre občanov, u ktorých je stav sociálnej núdze prechodným alebo dočasným stavom,
ktorý sa dá kvalifikovanou intenzívnou sociálnou prácou (krízovou intervenciou) odstrániť
1. služby pre rodiny a deti v ohrození, či v kríze,
2. služby pre jednotlivcov (občania bez prístrešia, závislí, ktorí nezvládli sociálne
riziká svojho života),
3. rovnomerné rozloženie služieb na území kraja, výrazné posilnenie terénnych
sociálnych služieb, ak sociálna služba na území chýba alebo je nedostatková,
4. preukázanie potrieb a zdrojov, hľadanie riešenia, ktoré bude zodpovedať miestnym
a regionálnym podmienkam a potrebám občanov,

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

5. poskytované služby budú minimálne v takom štandarde, ako sú poskytované služby
verejných poskytovateľov sociálnych služieb, resp. poskytované služby budú nadštandardné,
6. inovatívne formy sociálnych služieb – chránené bývanie, podporované
zamestnávanie a pod., ale aj pružná zmena ich štruktúry podľa meniacich sa individuálnych
potrieb občanov.
Článok IV.
Podmienky pre výmaz subjektu
1. PSK vykoná výmaz subjektu z registra (§ 79 ods. 1 zákona č.195/1998 Z. z. znení
neskorších predpisov), ak
a/ subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc, nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do
6 kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra a písomne neoznámi začatie
poskytovania sociálnej služby,
b/ ak neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov od predloženia
požadovaných dokladov,
c/ po vydaní rozhodnutia o zákaze poskytovať sociálnu službu neodstránil v určenej lehote
zistené nedostatky /rozhodnutie o zákaze poskytovať sociálnu službu vydá PSK, ak pri
kontrole zistí nedostatky, uloží opatrenia na ich odstránenie v určenej lehote a subjekt, ktorý
poskytuje sociálnu službu neodstráni zistené nedostatky v určenej lehote/ ,
d/ subjekt skončí poskytovanie sociálnej služby,
e/ fyzická osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu zomrie,
f/ právnická osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu, sa zlúčila alebo splynula s inou
právnickou osobou, alebo bola zrušená.
Článok V.
Kritériá na poskytnutie finančného príspevku
1. Prešovský samosprávny kraj môže poskytovať subjektu, ktorý poskytuje sociálnu
pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci a obci finančný príspevok vo vopred dohodnutom
rozsahu, po registrácii a začatí poskytovania sociálnej služby (§ 85 zákona č. 195/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov).
2. Finančný príspevok možno poskytovať na základe písomnej žiadosti najskôr odo
dňa podania žiadosti.
3. O poskytovaní finančného príspevku PSK uzatvorí so subjektom, ktorý poskytuje
sociálnu pomoc alebo s obcou písomnú zmluvu (§ 85 ods. 3 zákona o sociálnej pomoci) na
dobu 1 roka.
4. Zmluva obsahuje najmä (§ 85 ods. 4, 5, 6, 7 zákona o sociálnej pomoci):
a/ druh poskytovanej sociálnej služby a rozsah poskytovanej sociálnej služby, sociálnej
prevencie, vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, alebo rozsah sociálneho poradenstva,
b/ miesto a čas poskytovania
c/ výšku a účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania,
d/ spôsob vykonávania kontroly použitia finančného príspevku,
e/ dôvody zastavenia výplaty finančného príspevku alebo vrátenia poskytnutého finančného
príspevku
f/ dôvody odstúpenia od zmluvy.
5. Ak dôjde k zmene druhu sociálnej služby alebo rozsahu sociálnej služby uzatvára
sa nová zmluva o poskytnutí finančného príspevku.
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a/ pri rozširovaní služieb a u novoprijatých občanov do zariadení sa poskytne iba pre občanov
s trvalým pobytom na území Prešovského samosprávneho kraja,
6. Výšku finančného príspevku pre jednotlivé subjekty, ktoré poskytujú sociálnu
pomoc navrhuje Komisia sociálnej pomoci pri Zastupiteľstve PSK a schvaľuje
Zastupiteľstvo PSK na ďalšom zasadnutí Zastupiteľstva PSK.
7. Finančný príspevok PSK poskytne (§ 86 zákona o sociálnej pomoci), ak subjekt,
ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci alebo obec poskytuje
sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo občanovi alebo vykonáva sociálnu prevenciu
alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany pre občana, ktorý spĺňa podmienky na ich
poskytovanie podľa zákona o sociálnej pomoci, a
a/ sociálna služba alebo sociálne poradenstvo alebo sociálna prevencia alebo vybrané činnosti
sociálnoprávnej ochrany v kraji chýba, alebo je nedostatková a
b/ subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc alebo obec neposkytuje sociálnu službu s cieľom
dosiahnuť zisk,
c/ subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, vypracuje
a predloží výročnú správu o svojej činnosti a o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
do 15. mája príslušného roka, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku poskytoval sociálnu
pomoc.
8. PSK poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa
zákona o sociálnej pomoci minimálne vo výške určenej podľa prílohy č. 14 zákona o sociálnej
pomoci – finančné minimum
v prepočte
a/ na počet občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnej služby alebo
sociálneho poradenstva alebo na vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činnosti
sociálnoprávnej ochrany
b/ na príslušné obdobie, v ktorom subjekt poskytuje sociálnu pomoc,
c/ v prepočte na počet kilometrov prepravnej služby poskytnutej občanom v príslušnom
období.
9. PSK poskytne finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc, ktorý
nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo
neposkytuje sociálne poradenstvo ako súčasť poskytovania starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb v prepočte na dohodnutý počet občanov alebo konzultácií na jedného
sociálneho poradcu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, vedie
evidenciu občanov a konzultácií podľa spracovaného metodického pokynu PSK
č.
1/2004 (príloha č. 4)
a/ vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo
poskytovanie sociálneho poradenstva je závislé na splnení kvalifikačných predpokladov
poradcu, ktorý zodpovedá za vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho
poradenstva a ktorý priamo vykonáva sociálnu prevenciu a poskytuje sociálne poradenstvo.
10. PSK môže poskytnúť finančný príspevok subjektu, ktorý poskytuje sociálnu
pomoc v sume vyššej, ako je výška finančného príspevku určeného podľa finančného minima,
za podmienky, že
a/ ide o subjekt, ktorý prevzal poskytovanie sociálnej pomoci občanom od PSK alebo od
rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zrušenej príslušným orgánom
verejnej správy,
b/ suma finančného príspevku bude najviac vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými
výdavkami a príjmami zrušenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie za
posledné tri rozpočtové roky jej činnosti,
c/ finančný príspevok sa môže poskytnúť subjektu podľa bodu a a b najviac tri rozpočtové
roky po sebe,
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d/ subjekt, ktorý bude príjemcom finančného príspevku podľa ods. 10 , písm. a, b, c dodatku
k VZN č. 2/2003 musí povinne podľa zákona č. 45/2004 Z. z. § 86 ods. 4 písm. d vytvárať
rezervný fond minimálne vo výške 5% svojho rozpočtu ročne.
11. PSK môže obci, ktorá poskytuje sociálnu službu podľa tohto zákona, poskytnúť
finančný príspevok podľa ods. 7 dodatku k VZN č. 2/2003 na základe dohody na jednotlivé
druhy sociálnych služieb uvedené v prílohe č. 14 zákona o sociálnej pomoci, najviac vo výške
určenej podľa finančného minima.
12. Finančný príspevok možno poskytnúť preddavkovo počnúc mesiacom január
2005, ak poskytovateľ služby v predošlom kalendárnom roku si plnil všetky povinnosti
a neboli zistené nedostatky.
13. Finančný príspevok možno poskytnúť subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc
podľa zákona o sociálnej pomoci alebo obci, ak si podal žiadosť počas rozpočtového roka
pred termínom, v ktorom PSK schválil svoj rozpočet na príslušný rok.
14. Ak subjekt, ktorý poskytuje sociálnu pomoc alebo obec skončí vykonávanie
sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, alebo poskytovanie
sociálneho poradenstva alebo sociálnej služby v priebehu rozpočtového roka je povinný
zúčtovať poskytnutý finančný príspevok ku dňu skončenia činnosti v termíne určenom PSK.
15. Jednorazový finančný príspevok Prešovský samosprávny kraj poskytuje, ak
subjekt poskytuje službu v zariadení, ktoré je majetkom Prešovského samosprávneho kraja.
Článok VI.
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecné záväzne nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom Prešovského
samosprávneho kraja dňa 28. 1. 2003 uznesením č. 84/2003.
Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 31. 01. 2003 a účinnosť nadobúda dňom
1. 3. 2003.

MUDr. Peter Chudík
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského
samosprávneho kraja dňa 6. apríla 2004 uznesením č. 204/2004. Na úradnej tabuli bol
vyvesený od 7. 4. 2004 a účinnosť nadobúda dňom 1. 5. 2004.
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