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Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 75 až 78 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 1/2022 
 

o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi, ktorý 
poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme 

 
 

§ 1  

Predmet úpravy 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky poskytovania 
finančnej podpory neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom 
dosahovať zisk a ktorý občanom s trvalým pobytom v obci Kraľovany poskytuje sociálnu službu vo 
verejnom záujme. 
 

§ 2  

Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

 
(1) Obec Kraľovany poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť 
zisk, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby 
požiadala obec Kraľovany a ak tento neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu službu, uvedenú v § 75 
ods. 1 zákona o sociálnych službách. 
 
(2) Obec Kraľovany poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o zabezpečenie 
poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec 
Kraľovany a tento neverejný poskytovateľ poskytuje opatrovateľskú službu. 
 
(3) Finančný príspevok podľa ods. 1 a 2 je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy, 
uzavretej medzi obcou a neverejným poskytovateľom sociálnej služby. 
 

§ 3  

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
 
(1) Fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zmysle § 8 ods. 1 
druhej vety zákona o sociálnych službách s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z 
verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci Kraľovany v rozsahu 
jej pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 
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(2) Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia. Žiadosť 
obsahuje: 

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a 
adresu jej pobytu, 

b) názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto 
fyzická osoba vybrala, 

c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, 
d) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, 
e) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu 

službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia, ak boli vydané. 
 
(3) Obec Kraľovany zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že preukázateľným spôsobom 
požiada budúceho neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby. 
 

§ 4  

Postup a podmienky poskytnutia finančného príspevku 
 
(1) Ak fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Kraľovany doručila obci žiadosť podľa § 3 ods. 1 tohto 
nariadenia, obec požiada touto osobou vybratého neverejného poskytovateľa (ak si fyzická osoba 
nejakého vybrala) alebo iného neverejného poskytovateľa o poskytovanie sociálnej služby. 
 
(2) Na základe predchádzajúcej žiadosti obce a za predpokladu, že má neverejný poskytovateľ voľné 
kapacity, predloží tento neverejný poskytovateľ obci Kraľovany písomnú žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku a platný cenník za poskytovanie sociálnych služieb. 
 
(3) Spolu s podaním žiadosti podľa ods. 2 doručí neverejný poskytovateľ obci aj zmluvu o 
poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách alebo doručí zoznam 
osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona o sociálnych službách, 
ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný 
uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. 
 
(4) V prípade podania neúplnej žiadosti vyzve obec neverejného poskytovateľa na jej doplnenie. 
 
(5) Po podaní úplnej žiadosti uzavrie obec s neverejným poskytovateľom písomnú zmluvu, v ktorej 
budú upravené vzájomné práva a povinnosti. Finančný príspevok na daný rozpočtový rok bude obec 
poskytovať neverejnému poskytovateľovi na základe uzavretej zmluvy. 
 
(6) Najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa ods. 5 je neverejný poskytovateľ 
povinný uzavrieť aj zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby a uzavretú 
zmluvu bezodkladne predložiť obci na nahliadnutie. Ak tak neverejný poskytovateľ nevykoná, finančný 
príspevok mu poskytnutý nebude. 
 
(7) Ak fyzická osoba (prijímateľ sociálnej služby) uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s 
neverejným poskytovateľom bez žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby obcou Kraľovany, neverejný 
poskytovateľ sociálnej služby, ktorý týmto spôsobom poskytuje sociálnu službu, nemá nárok na 
finančný príspevok z rozpočtu obce Kraľovany. 
 
(8) Obec Kraľovany neposkytne finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi v prípade, ak: 

a) nie je zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb, 
b) má voči obci Kraľovany a voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným obcou 

Kraľovany záväzky po lehote splatnosti, 
c) voči neverejnému poskytovateľovi je vedené konkurzné konanie alebo je v likvidácii, 
d) neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. 
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§ 5  

Výška finančného príspevku, účel použitia, hospodárenie a kontrola hospodárenia 
s poskytnutým príspevkom 

 
(1) Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí na rozpočtový 
rok podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách najneskôr do 31.03. kalendárneho roka. 
Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre neverejného 
poskytovateľa, ak ide o domácu opatrovateľskú službu, je 0,50 € na 1 hodinu pre 1 prijímateľa, pričom 
maximálna výška mesačného príspevku obce na 1 prijímateľa nesmie prekročiť sumu, ktorá je obci 
v príslušnom mesiaci poukázaná podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve) na jedného jej obyvateľa, ktorý dovŕšil vek 
62 rokov. 
 
(2) Výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy je stanovená v zákone o sociálnych službách. 
 
(3) Finančný príspevok nemôže byť použitý na úhradu nákladov z predchádzajúcich rokov alebo ich 
refundáciu, na úhradu nákladov, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku z 
príslušného ministerstva alebo finančný príspevok na zabezpečovanie sociálnej služby z rozpočtu 
vyššieho územného celku, ako ani na poskytovanie finančných darov, investícií, bankových operácií, 
odpisov, pokút a dotácií inému subjektu. 
 
(4) Neverejný poskytovateľ zodpovedá za riadne hospodárenie s poskytnutým finančným 
príspevkom a je povinný pri jeho používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jeho 
použitia. Poskytnutý finančný príspevok je možné použiť iba v súlade s uzatvorenou zmluvou na bežné 
výdavky od 01.01. do 31.12. rozpočtového roka. 
 
(5) Neverejný poskytovateľ je povinný predložiť obci Kraľovany písomné zúčtovanie finančného 
príspevku (Príloha č. 2) za príslušný kalendárny rok spolu s uvedením výšky prípadného zostatku 
nevyčerpaného finančného príspevku najneskôr do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka; v 
prípade ukončenia poskytovania sociálnej služby počas kalendárneho roka je neverejný poskytovateľ 
povinný vykonať zúčtovanie ku dňu skončenia poskytovania sociálnej služby. 
 
(6) Neverejný poskytovateľ je povinný súčasne s predloženým vyúčtovaním vrátiť na účet obce 
Kraľovany zostatok nevyčerpaného finančného príspevku podľa podmienok dohodnutých v zmluve. 
 
(7) Neverejný poskytovateľ, ktorému bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu obce Kraľovany, 
je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami. Obec Kraľovany 
je oprávnená kedykoľvek vykonať kontrolu použitia finančného príspevku a neverejný poskytovateľ je 
povinný poskytnúť obci pri výkone tejto kontroly súčinnosť. 
 

§ 6  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kraľovany dňa 14.01.2022 
uznesením č. 3/2022. 
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(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.02.2022. 
 
 
 
 
 

.................................... 
Ľuboš Palovič 
starosta obce 

 
 

Návrh VZN  
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 30.12.2021 
  
VZN schválené  
Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 14.01.2022 
  
VZN vyhlásené  
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.01.2022 
  
VZN účinné dňom: 01.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHY 
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Príloha č. 1 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
 

Meno a priezvisko fyzickej osoby (žiadateľa), ktorá má záujem o zabezpečenie poskytovania soc. 
služby: 
 
 

Dátum narodenia a adresa pobytu: 
 
 

Poskytovateľ (názov poskytovateľa a miesto poskytovania): 
 
 

Druh a forma soc. služby: 
 
 

Predpokladaný deň začatia poskytovania soc. služby: 
 
 

Čas poskytovania soc. služby: 
 
 

 
V ..........................................., dňa ........................... 
 
 .................................... 
 podpis žiadateľa 
 
Prílohy: 

- Posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ak boli vydané) 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona 

Obec Kraľovany, so sídlom 027 51 Kraľovany 186, ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné 
údaje, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
za účelom spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich 
z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 448/2008 Z. z.). 
Obec Kraľovany vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude 
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje 
spracovávajú. 
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať 
sťažnosť dozornému orgánu v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas 
dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne 
doručené obci Kraľovany. 
 
Dňa ................................ 
 .................................... 
 podpis žiadateľa 
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Príloha č. 2 

Zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku 
 
Neverejný poskytovateľ (názov): ................................................................................................... 
 
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku číslo: ......................................... 
 

Obdobie 
/ 

Rok ............... 

A 
Poskytnutý finančný 

príspevok na prevádzku 
(€) 

B 
Poskytnutý finančný 

príspevok pri 
odkázanosti (€) 

C 
Poskytnutý finančný 
príspevok spolu (€) 

C=A+B 

D 
Vyčerpaná výška 

finančného príspevku 
(€) 

E 
Zostatok (€) 

E=C-D 

Január      
Február      
Marec      
Apríl      
Máj      
Jún      
Júl      
August      
September      
Október      
November      
December      
SPOLU      

 
Na základe tohto finančného čerpania je celkový zostatok nevyčerpaného finančného príspevku za rozpočtový rok ................ vo výške ................... €. Tento zostatok je 
k vráteniu do rozpočtu obce Kraľovany. 
 
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za zúčtovanie príspevku: ............................................................................ 
 
Dátum: ...................................... 
 ............................................... 
 podpis zodpovednej osoby 
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