
Podmienky poskytovania finančného příspěvku
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neveřejnému

poskytovatePovi

V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikání v znění neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sociálny ch službách") s účinnosťou od 01.01.2018 sú podl'a § 75 zákona
o sociálny ch službách, obce povinné poskytovat' finančný příspěvek na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neveřejnému poskytovatel'ovi, ak o poskytovanie sociálně]
služby neveřejného poskytovatel'a požiadala obec.

Finančný příspěvek sa móže poskytnut' neveřejnému poskytovateFovi sociálnych služieb,
ktorý poskytuje sociálnu službu občanem s trvalým pobytem v obci Kapušany, len na základe
písomnej žiadosti doručené] obci Kapušany.

Ziadosť o poskytnutie finančného příspěvku na prevádzku musí obsahovat':

názov poskytovatel'a sociálny ch služieb,
sídlo poskytovatel'a sociálnych služieb,
miesto poskytovania sociálně] služby,
štatutámy zástupca - měno a priezvisko, adresa a kontakt (mobil, e-mail),
IČO,
bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN,
druh a forma poskytovanej sociálnej služby,
kapacita zariadenia,
počet prijímaterov sociálně] služby s trvalým pobytom v obci Kapušany.

Zoznam povinných příloh:

před poskytnutím finančného příspěvku je potřebné doložiť:
o rozpis skutečných běžných výdavkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
o rozpis skutečné dosiahnutých príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok,

výpis z registra poskytovatel'ov sociálnych služieb,
evidenciu prijimatel'ov sociálny ch služieb s uvedením stupňa odkázanosti,
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby medzi prijimatel'om a poskytovatel'om
sociálnej služby,
kópiu zmluvy o bankovom účte, na ktorý sa bude poskytovat' finančný príspevok,
čestné prehlásenie ziadatel'a, že nieje voči němu vedené konkurzně konanie, resp. nie
je v likvidácií.

Ziadosť v jednom vyhotovení podpísanú štatutárom spolu s predpísanými přílohami je možné
podat' na oddělení Referátu sociálně] práce Obecného úřadu v Kapušanoch, alebo poslat'
poštou najneskór do 31.01. příslušného roka.



V případe, že žiadosť nebude obsahovat' všetky údaje vrátane poviimých příloh bude žiadatel'
o fmančný príspevok naprevádzku vyzvaný v termíne do 14 dní doplnit' svoju žiadosť. Ak
požadované údaje a přílohy v stanovenom termíne nebudu dodané, žiadosť nebude
posudzovaná.

Finančný príspevok naprevádzku sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej
medzi ziadatel'om a obcou Kapusany na příslušný rozpočtový rok, v ktorej sa určia vzájomné
práva a povinnosti.

Poskytnuté finančně příspěvky je možné použit' navýdavky od Ol.Ol. do 31.12. běžného
roka.

Finančný příspěvek na prevádzku sa poskytne až po schválení rozpočtu obce Kapušany.

Finančný príspevok na prevádzku obec Kapušany neposkytne:

subjektu, ktorý nieje registrovaný ako poskytovatel' sociálnej služby,
subjektu, voči ktorémuje vedené konkurzně konáme alebo ktorýje v likvidácií.

Ziadatel' je povinný vytvořit' podmienky pře kontrolu hospodárenia s finančnými
prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podl'a § 75 zákona o sociálnych službách.
Kontrolu je obec Kapušany oprávněná vykonat' kedykol'vek. PoskytovateF je povinný
poskytnut' súčinnosť.

Lehota na vybavenie: 30 a viac kalendámych dní


