
Dôvodová správa 

Všeobecne záväzne nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.9/2006 
o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a o poskytovaní 
finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu 
prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN PSK č.9/2006“) bolo schválené 
uznesením Zastupiteľstva PSK č.13/2006 dňa 21.februára 2006. Predmetným všeobecne 
záväzným nariadením sa ustanovujú bližšie podmienky registrácie subjektov, ktoré poskytujú 
sociálnu pomoc a spôsob a podmienky poskytovania finančného príspevku na úhradu 
nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č.195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.   

Dňom  1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z. 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). 
Uvedený zákon nahradil doterajšiu právnu úpravu sociálnej pomoci upravenú  zákonom  
č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

Zákon o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych 
služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. 
Zároveň zákon o sociálnych službách prináša nové kompetencie vyšším územným celkom  
a obciam a upresňuje podmienky zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb.  

Zákon o sociálnych službách zavádza nový spôsob financovania neverejných 
poskytovateľov a zvyšuje právnu istotu týchto subjektov, že im bude poskytnutý finančný 
príspevok, ak splnia zákonom ustanovené podmienky. Garanciu poskytnutia finančných 
príspevkov majú len tí z nich, ktorí nedosahujú zisk a u ktorých si vyšší územný celok 
sociálnu službu zabezpečil (objednal).  
 
 Právna úprava rozoznáva dva druhy finančných príspevkov:  

1. Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy  

2. Finančný príspevok na prevádzku    
 
        V roku 2009 bolo nevyhnutné VZN PSK č.9/2006 ponechať v platnosti, nakoľko 
finančný príspevok na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu a sociálne 
poradenstvo neverejným poskytovateľom, ktorí poskytovali sociálne služby podľa zákona 
účinného do 31.decembra 2008 sa poskytoval podľa doterajších predpisov do 31.decembra 
2009 v zmysle prechodných a záverečných ustanovení zákona o sociálnych službách. 
V zmysle VZN PSK č. 9/2006 subjekty poskytujúce sociálne služby predkladajú vyúčtovanie 
finančného príspevku za rok 2009 v termíne do 20.01.2010.    

Vzhľadom k tomu, že financovanie verejných a neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb, ako aj bližšie podmienky registrácie sú už upravené zákonom 
o sociálnych službách  (zákon č. 448/2008 Z. z.) VZN PSK č. 9/2006 sa stalo 
bezpredmetným a nepotrebným.  


