
Požiadavka na zmenu rozpočtu - položka 9.6  

 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

Výpočet príspevku pre poskytovateľa sa riadi podľa § 77 zákona o sociálnych 

službách a jeho výška sa líši od jednotlivých prípadov. Prechodné ustanovenie - § 110aq ods. 

13 a 14 umožňuje poskytovať finančný príspevok  "paušálne" (najmenej 100,- €/mesačne, čo 

predstavuje 1 200,- €  ročne a najviac do výšky určenej  podľa § 77; výška príspevku môže 

byť aj nižšia, musí sa však preukázateľne vypočítať podľa § 77). 

 

Vzorec výpočtu pre Denný stacionár COMITAS: 

Ak výška finančného príspevku určená podľa § 77 nedosahuje sumu 100 € na mesiac, 

obec poskytuje neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok vo výške určenej podľa 

tohto § 77. Len v takomto prípade môže byť výška finančného príspevku poskytnutá v nižšej 

sume ako 100 € mesačne. 

Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v dennom 

stacionári COMITAS Trnava na rozpočtový rok 2022 je preto určená podľa § 77 ods. 8 písm. 

e) zákona o sociálnych službách. 

priemerné bežné 

výdavky 

zariadenia za rok 

2021                            

(1 klient/1 mesiac) 

priemerný príjem z 

poskytnutého 

finančného 

príspevku MPSVR              

(1 klient/1 mesiac) 

priemerný skutočne 

dosiahnutý príjem z 

platenia úhrady za soc. 

službu                                          

(1 klient/1mesiac) 

rozdiel medzi príjmami a 

výdavkami - 

skutočný/požadovaný 

príspevok zariadenia            

(1klient/1 mesiac) 

455,04 € 337,96 € 50,51 € 66,57 € 

 

455,04 € – 337,96 € – 50,51 € = 66,57 €/1 mesiac na 1 občana 

V Dennom stacionári COMITAS v Trnave je umiestnený 1 občan Mesta Leopoldov. 

66,57 € * 12 mesiacov = 798,84 € pre 1 občana na celý rok 2022. 

 

Vzorec výpočtu pre ZPS HUMANUS: 

priemerné bežné 

výdavky 

zariadenia za rok 

2021                            

(1 klient/1 mesiac) 

priemerný príjem z 

poskytnutého 

finančného 

príspevku MPSVR              

(1 klient/1 mesiac) 

priemerný skutočne 

dosiahnutý príjem z 

platenia úhrady za soc. 

službu                                 

(1 klient/1mesiac) 

rozdiel medzi príjmamy a 

výdavkami - 

skutočný/požadovaný 

príspevok zariadenia            

(1klient/1 mesiac) 

1 299,19 € 554,94 € 407,83 € 336,42 € 

1299,19 € - 554,94 € - 407,83 € = 336,42 € 



Prechodné ustanovenia zákona o sociálnych službách umožňujú poskytnúť finančný 

príspevok v paušálnej výške 100 €/mesiac. Keďže v tomto prípade výška príspevku 

vypočítaná podľa § 77 je vyššia ako 100 €/mesačne – samospráva môže v tomto roku 

postupovať podľa § 110 aq ods. 13 a poskytnúť zariadeniu 100€/mesačne na 1 klienta. 

Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre 

seniorov HUMANUS na rozpočtový rok 2022 bude teda poskytnutá v zmysle § 110 aq ods. 

13 písm. a) zákona o sociálnych službách určený vo výške 100 eur/1mesiac na fyzickú 

osobu. 

V ZPS HUMANUS Hlohovec sú umiestnení 3 občania Mesta Leopoldov. 

100 € * 12 mesiacov = 1200 € na jedného občana na celý rok 2022 

1200 € * 3 občania = 3600 € na 3 občanov na celý rok 2022. 

 

Rovnako postupujeme aj pri určovaní výšky finančného príspevku pre občana Mesta 

Leopoldov umiestneného v zariadení ADONIS v obci Krajné, v ktorom máme umiestneného 

1 občana. (100 € * 12 mesiacov = 1200 € na jedného občana na celý rok 2022).  

 

 

Celkovo budeme poskytovať: 

1x COMITAS = 798,84 €/na rok 2022                                                               

3x HUMANUS = 3600,00 €/ na rok 2022                                                                        

1x ADONIS = 1200,00 € /na rok 20222                                                                               

Spolu: 5598,84 €                                                                                                                  

Aktuálne v položke 9.6.: 3600,00 € 

Chýba: 1998,84 € 

 


