Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu

Materiál na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh na určenie výšky príspevku na poskytované sociálne služby

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO

vo vnútri materiálu

Spracovala:
Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO

Stanovisko MsR zo dňa 29. mája 2018:
MsR tento materiál prerokovala a zobrala na vedomie.

Stanovisko Komisie SZaB zo dňa 23. mája 2018:
Komisia SZaB odporúča MsZ tento materiál prerokovať a schváliť.

Svidník, 29. máj 2018

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
výšku príspevku mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v roku 2018 neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby a to pre
a) Zariadenie pre seniorov Atrium Svidník, n. o., Duklianska 25, 089 01 Svidník na klienta
mesačne vo výške 61,89 EUR,
b) Zariadenie pre seniorov Sociálny dom ANTIC n. o., Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov na
klienta mesačne vo výške vo výške 79,00 EUR,
c) Zariadenie pre seniorov, 067 52 Habura 49 na klienta mesačne vo výške 35,31 EUR,
d) Denný stacionár Atrium Svidník, n. o., Duklianska 25, 089 01 Svidník na klienta mesačne
vo výške 70,80 EUR.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu
Podľa § 75 ods. 1 novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ( ďalej ,,
zákon o sociálnych službách“ ) obec je povinná od 1.januára 2018 poskytovať finančný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto
sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby, okrem neverejného poskytovateľa
sociálnej služby krízovej intervencie, požiadala obec a poskytuje
a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je
1. nízkoprahové denné centrum,
2. zariadenie pre seniorov,
3. zariadenie opatrovateľskej služby,
4. denný stacionár,
b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,
d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa § 31,
e) opatrovateľskú službu,
f) prepravnú službu.
Obec je povinná podľa § 75 ods. 5 zákona o sociálnych službách poskytnúť finančný príspevok
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý jej doručil zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách alebo doručil 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.
Po nadobudnutí platnosti novely zákona sa na nás začali obracať neverejní poskytovatelia
sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov nášho mesta o poskytnutie
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
Prehľad žiadateľov
Financovanie sociálnych služieb
( § 71 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
- financovanie sociálnej služby poskytovanej v zariadení pre seniorov
Atrium Svidník, n. o., Duklianska 25, 089 01 Svidník
A. Priemerné ekonomicky oprávnené náklady
na poskytovanú sociálnu službu prepočítané
733,95 EUR
na jedno miesto/mesiac ( §72 ods. 5 zákona
o SS )
B. Priemerný príjem z finančného príspevku
pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri
320,00 EUR
úkonoch sebaobsluhy na jedno miesto/mesiac (
§ 78a zákona o SS – príspevok z MPSVaR )
C. Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy
z úhrady za sociálnu službu ( miesto/mesiac )
352,06 EUR

Požadovaný príspevok od mesta na
poskytovanú službu ( miesto/mesiac )
Počet klientov( podľa predkladanej evidencie
v súlade s ust. §95 ods.7 zákona o SS )
Požadovaná výška príspevku ročne

61,89 EUR
10
7 426,80 EUR

Financovanie sociálnych služieb
( § 71 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
- financovanie sociálnej služby poskytovanej v zariadení pre seniorov
Sociálny dom ANTIC n.o. , Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov
A. Priemerné ekonomicky oprávnené náklady
na poskytovanú sociálnu službu prepočítané
599,00 EUR
na jedno miesto/mesiac ( §72 ods. 5 zákona
o SS )
B. Priemerný príjem z finančného príspevku
pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri
251,00 EUR
úkonoch sebaobsluhy na jedno miesto/mesiac (
§ 78 a zákona o SS – príspevok MPSVaR )
C. Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy
z úhrady za sociálnu službu ( miesto/mesiac )
269,00 EUR
Požadovaný príspevok od mesta na
poskytovanú službu ( miesto/mesiac )
79,00 EUR
Počet klientov ( podľa predkladanej evidencie
v súlade s ust. § 95 ods. 7 zákona o SS)
1
Požadovaná výška príspevku ročne
948,00 EUR

Financovanie sociálnych služieb
( § 71 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
- financovanie sociálnej služby poskytovanej v zariadení pre seniorov
067 52 Habura 49
A. Priemerné ekonomicky oprávnené náklady
na poskytovanú sociálnu službu prepočítané
622,67 EUR
na jedno miesto/mesiac ( §72 ods. 5 zákona
o SS )
B. Priemerný príjem z finančného príspevku
pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri
320,00 EUR
úkonoch sebaobsluhy na jedno miesto /mesiac
( § 78a zákona o SS – príspevok MPSVaR )
C. Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy
z úhrady za sociálnu službu ( miesto/mesiac)
267,36 EUR
Požadovaný príspevok od mesta na
poskytovanú službu ( miesto/mesiac )
35,31 EUR
Počet klientov ( podľa predkladanej evidencie
v súlade s ust. § 95 ods.7 zákona o SS)
2
Požadovaná výška príspevku ročne
847,44 EUR

Financovanie sociálnych služieb
( § 71 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
- financovanie sociálnej služby v dennom stacionári
Atrium Svidník, n. o. Duklianska 25, 089 01 Svidník
A. Priemerné ekonomicky oprávnené náklady
na poskytovanú sociálnu službu prepočítané
218,38 EUR
na jedno miesto/mesiac (§72 ods. 5 zákona
o SS )
B. Priemerný príjem z finančného príspevku
pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri
116,722 EUR
úkonoch sebaobsluhy na jedno miesto/mesiac
( § 78a zákona o SS – príspevok MPSVaR)
C. Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy
z úhrady za sociálnu službu ( miesto/mesiac)
30,86 EUR
Požadovaný príspevok od mesta na
poskytovanú službu ( miesto/mesiac )
70,80 EUR
Počet klientov ( podľa predkladanej evidencie
v súlade s ust. § 95 ods. 7 zákona o SS)
50
Požadovaná výška príspevku ročne
42 480,00 EUR

2. Rozbor príčin nedostatkov
V súlade s § 8 ods. 1 prvou vetou 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“) obec a vyšší územný celok
v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá
je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených
týmto zákonom. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto Svidník nemá zariadenie sociálnych
služieb, je povinné zabezpečiť sociálnu službu u poskytovateľov sociálnych služieb.

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov
Schválenie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,
bude mať dopad na rozpočet mesta.

