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Vec; Zaslayiie VZN Č.1/2913

V súlade
s ~ 8 ods. II zákona Č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch Vám vprílohe
zasielamc Všeobecne záväzné nariadenje Bratislavského samospi-~neho kraja, ktoré bob schválené
Zastupiterstvojn Bratislavského samosprávneho kraja dňa 26.01.2018 a prijaté Uznesením Č. 9/2018.
VZN o bližších podrnienkach poskytovanja fhiančného prfspevku neverejným poskytovaterom
poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonorn Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a O zmene
a doplnenf zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskoršícj, predpisov.
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Zastupiterstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja

Č. 112018

zo dňa 26.01 .2018

o bližších podmienkach poskytovania finančnóho príspevku neverejným
poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom
Č. 44812008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
Č. 455(1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Bratislava
január 2018

Všeobecne záväznó nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja
Č. 112018
zo dňa 26.01.2013
o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným
poskytovatel‘om poskytujúcim sociálne služby v súlade So zákonom Č. 44812008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 45511991 fl. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský 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 podía ~ 75, ~ 77, ~ 78, ~ 81 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, vydáva toto
Všeobecne závázné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach
poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovatel‘om poskytujúcim sociálne služby
v súlade So zákonom Č. 448/2006 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „VZN“).

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Týnito VZN sa upravujú bližšie podmienky, zásady a kritériá poskytovania finančného
príspevku, ktorý může Bratislavský samosprávny kraj poskytovať na prĺslušný rozpočtový
rok, neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom
Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a cioplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“).

BLIŽŠIE PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NEVEREJNÝM POSKYTQVATEĽOM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY
VO VEREJNOM ZÁUJME
1. Bratislavský samosprávny kraj (d‘alej fen „BSK“) může neverejnému poskytovatelovi
sociálne) služby poskytovať na príslušný rozpočtový rok finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finanČný prispevok na poskytovanie
sociálne) služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak
a) neverejný poskytovatel‘ neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,
b) neverejný poskytovater poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme,
c) neverejný poskytovatel‘ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d) neverejný poskytovatel‘ nie je v likvidácii, nie je voči neverejnému poskytovateľovi
vedené konkurzrjé konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e) nie je voči neverejnému poskytovateľovi vedený výkon rozhodnutia,

f) neverejný poskytovatel‘ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho
zamestnávania podia osobitného predpisu1,
g) neverejný poskytovatel‘ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobně důchodkové sporenie,
h) neverený poskytovatel‘ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, akje neverejný poskytovatel‘ právnickou osobu,
1) neverejný poskytovatel‘ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijimať pomoc
a podporu poskytovanú z fondov Európske] únie, ak je neverejný poskytovatel‘
právnickou osobou,
j) sociálna služba na území 85K chýba aiebo je nedostatková,
k) BSK preukázatel‘ným spůsobom požiadal o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej
služby nevere]ného poskytovateľa sociálnej služby,
1) neverejný poskytovateľ predloží BSK výročnú správu o činnosti a hospodárení
za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 15. júla príslušného kalendárneho roka,
ak v predchádzajúcom roku poskytoval sociálnu službu, vypracovanú v súlade s 9 67a
zákona o sociálnych službách,
m) neverejný poskytovatel‘ doručil BSK zmluvy o poskytovaní sociálne] služby uvedenej
v 9 34, 9 37 až 5 39 zákona o sociálnycli službách alebo doručil zoznam osáb
s uvedením osobných údajov uvedených v 9 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona
o sociálnych službách, ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol,
ak poskytovatel‘ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu
o poskytovaní sociálne] služby,
n) 85K v rozsahu svojej jiůsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá žiada
o zabezpečenie poskytovania sociálne] služby a na základe výberu poskytovateľa
sociálne] služby touto fyzickou osobou, poskytovanie sociálne] služby u poskytovatel‘a
sociálnej služby zapísaného do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Zabezpečenie poskytovania sociálne] služby bude realizované podIa poradia
na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia.
2. BSK máte poskytovať FPP neverejnému poskytovatel‘ovi sociálnej služby pri splnení
podmienok uvedených v 5 2 ods. 1. tohto VZN, ak nevere]ný poskytovatel‘ poskytuje
sociálnu službu, ktorou je:
a) sprostredkovanie osobne] asistencie,
b) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
c) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií.
3. BSK může na základe písomnej žiadosti nevere]ného poskytovatel‘a sociálnej služby
poskytnúť finančný pr[spevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
podmienených odkázanosťou pri splnení podmienok uvedených v 5 2 ods. 1. tohto VZN,
ak:
a) neverejný poskytovatel‘ poskytuje sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania,
v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení,
b) finančný príspevok na poskytovanie sociálne] služby v zariadeniach podmienených
odkázanosťou neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na prislušný rozpočtový
rok neposkytlo Ministerstvo práce, sociálnych ved a rodiny Slovenskej republiky (ďalej
len „MPSVaR SR“) z důvodu, že:
1.) neverejnému poskytovatelovi bob vydané právoplatné rozhodnutie o nesplnení
podmienok na poskytnutie finančného príspevku podl‘a 5 78c ods. 3 zákona
o sociálnych službách napriek tomu, že neverejný poskytovatel‘ sociálne] služby
o poskytnutie tohto príspevku písomne v lehote stanovej zákonom o sociálnych
službách MPSVaR SR požiadal a k žiadosti doložil požadované prílohy v zmysle
5 78b ods. 2 až 4 zákona o sociálnych službách, alebo
‘Zákon Č. 8212005 Z.z.

O

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.) neverejný poskytovatel‘ sociálne] služby začal sociálnu službu uvedenú
v 5 2 ods. 3. písm. a) tohto VZN poskytovať v príebehu rozpočtového roka,
v důsledku čoho nemohol doručíť na MPSVaR SR žiadosť v lehote stanovenej
zákonům podIa 5 78b ods. 2 až 4 zákona o sociálnych službách, alebo
3.) neverejný poskytovateľ zvýšil počet miest v zariadení oproti stavu uvedenému
v žiadosti predloženej MPSVaR SR podIa 5 78b ods. 4 zákona o sociálnych
službách,
c) finančný príspevok na poskytovanie sociálne] služby v zariadeniach podmienených
odkázanosťou uvedených v 5 2 ods. 3. písm. a) tohto VZN neposkytla obec.
4. Poskytovaníe sociálnej služby neverejným poskytovatel‘om sociálnej služby vo verejnom
záujme je poskytovanie sociálnej služby prijímatel‘ovi sociálne] služby, ktorý je na sociálnu
službu odkázaný a poskytovanie sociálne] služby neverejným poskytovaterom sociálnej
služby je v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb BSK.
5. Splnenie podmienky uvedenej v 5 2 ods. 1. písm. c) tohto VZN sa preukazuje čestným
vyhlásením, že neverejný poskytovatel‘ má vysporíadané finančně vzťahy so štátnym
rozpočtom a potvrdením míestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace,
že nemá daňové nedoplatky.
6. Splnenie podmienky uvedenej v 5 2 ods. 1. písm. d) tohto VZN nevere]ný poskytovatel‘
preukazuje čestným vyhlásením, že nie je v likvidácH a potvrdením príslušného
konkurzného súdu, níe starším ako tri mesiace.
7. Splnenie podmienky uvedenej v 5 2 ods. 1. písm. e) tohto VZN neverejný poskytovatel‘
preukazuje čestným vyhlásením, že vůči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.
8. Splnenie podmienky uvedenej v 5 2 ods. 1. písm. f) tohto VZN neverejný poskytovateľ
preukazuje potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace,
‚že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávanía podIa
osobitného predpísu1.
9. Splnenie podmienky uvedenej v 5 2 ods. 1. písm. g) tohto VZN neverejný poskytovatel‘
preukazuje potvrdením Sociálriej poísťovne a každe] zdravotnej poisťovne, níe starším ako
tri mesiace.
10. Splnenie podmienky uvedenej v 52 ods. 1. písm. h) a písm. i) tohto VZN sa preukazuje
výpisom z registra trestov právnickej osoby, níe starším ako fn mesiace.
11. Splnenie podmienky uvedenej v 5 2 ods. 3. písm. b) bod 1. tohto VZN sa preukazuje
oríginálom rozhodnutia o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku
vydaným MPSVaR SR s vyznačením právoplatnosti a kópiou žiadosti v zmysle
5 78b ods. 2 až 4 zákona o sociálnych službách, spolu s dokladom oje] doručení MPSVaR
SR. Splnenie tejto podmienky neverejný poskytovatel‘ sociálnej služby preukazuje
pri podávaní žíadosti podIa 5 2 ods. 3. tohto VZN.
12. PísoLilnú Žiadosť o poskylnutie fhiančného príspevku na poskyiovanie sociálne] služby
v zaniadeniach podmienených odkázanosťou neverejný poskytovatel‘ sociálnej služby
podáva v priebehu rozpočtového roka, najneskůr do 30. septembra príslušného roka.
13. BSK může neverejným poskytovatel‘om sociálne] služby poskytnúť FPP a finančný
príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
maXimálne do vyčerpania sumy vyčlenenej na tento účel v rozpočte 85k schválenom
na príslušný rozpočtový rok.

14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálne) služby
v zariadeniach podmienených odkázanosťou spÍňajúcu všetky požadované náležitostí
tohto VZN posúdi príslušná komisia Zastupitelstva BSK.
15. BSK může neverejnému poskytovatel‘ovi sociálnej služby poskytnůť FPP a finančný
príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
podľa tohto VZN po prerokovaní a schválení v príslušnej komisii Zastupitelstva BSK.
16. FPP a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených
odkázanosťou nie je možné poskytnúť spätne, ale riajskůr odo dňa účinnosti zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
podmienených odkázanosťou a zmluvy o poskytnutí FPP uzatvorenej medzi BSK
a neverejným poskytovatel‘om sociálnej služby.
17. V zmluve podIa ~ 2 ods. 16. tohto VZN budú rozpracované bližšie podmienky a důvody
poskytnutia, zastavenia a vrátenia FPP a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej
služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.
18. Neverejný poskytovatel predloží BSK najneskórv deň podpisu zmluvy o poskytovaní FPP
a zmluvy o póskytnutí fiňänčnéhó príspevku na~ ~poskytovanie sociálnej služby
v zariadeniach podmienených odkázanosťou:
a) čestné vyhlásenie o tom, že nie je v likvidácii, že má vysporiadané finančné vzt‘ahy
So štátnym rozpočtom, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia a že sa nevedie
voči nemu exekučné konanje (formulár čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. I tohto
VZN),
b) originál dokladu miestne príslušného správcu dane, nie staršieho ako tri mesiace,
že nemá daňové nédoplatky,
c) originál dokladu, riie staršieho ako tri mesiace, že nemá nedoplatky na poistnom
a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na Starobně důchodkové Sporenie
a na poistnom a na penále na zdravotné poistenie,
d) potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči
neverejnému poskytovatel‘ovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku,
e) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa oéobitného
predpisu1,
f) výpis z registra trestov p~ávnickej osoby, nie stárší ako tri mesiace, žé neverený
poskytovatel‘ nemá právoplatne uložený třest zákazu prijĺmať dotácie álebo subvencie
a že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie, ak je neverejným poskytovatel‘om právnická osoba.
19. Neverejný poskytovateľ je povinný aj v priebehu rozpočtového roka na požiadanie BSK
preukázať originálom dokladu miestne príslušného správcu dane, nie starším ako 30 dní,
že nemá daňové nedoplatky a potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej
poisťovne, nie starším ako 30 dní, že nemá nedoplatky na poistnom a na penále
na sociálne poistenie, na príspevku na starobně důchodkové sporenie a na poistnom
a na penále na zdravotné poistenie.

53
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja
Č. 4/2014 zo dňa 11.04.20140 bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku
neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s ~ 75 až ~ 78 a ~ 81
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 podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja Č. 5/2014

zo dňa 11.04.20140 podmienkach zápisu, nezapísan( a výmaze Z Registra poskytovateľov
sociálnych služieb v zmysle ~ 81 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.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja Č. 1/2018 bob
v súlade s ~ 11 ods. 2 písm. a) Zákona Č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných
celkov (Zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, schválené
Zastupitel‘stvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 26.01.2018, uznesením
Č. 9/2018.
4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to jeho vyvesením na úradnej tabuli BSK
a úČinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli BSK.

MAy. r.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

V Bratislave, dňa 26.01.2018

Príloha Č. 1 VZN Č. 1/2018

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Doiu podpísaný/á štatutárny zástupca/štatutáma zástupkyňa (meno, priezvisko)
čestne vyhlasujem, že organizácia
so síd(om

-

-

-

-

nie jev Iikvidácii,
má vysporiadané finančně vztahy so štátnym rozpočtom,
nie je voči nej vedený výkon rozhodnutia,
nieje voči ne] vedené eXekučné konanie.

Som si vedomý/á všetkých dösledkov, ktoré móžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov a zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách,
ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Som si vedomýřá právnych dósledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených
v predchádzajúcich odsekoch,
vrátane
prípadných trestnoprávnych dósledkov
(~ 221 Podvod, ~ 225 Subvenčný podvod, ~ 261 Poškodzovanie finančných záujmov
Európskych spoločenstiev Trestného zákona).
-

V

—

—

dňa

Podpis oprávnenej osoby, pečiatka

