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o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným
poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81
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č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislava
jún 2009

Všeobecne záväzné nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja
č. 32 / 2009

o 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.
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 podľa § 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, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

PRVÁ ČASŤ

§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú:
1. Bližšie podmienky, zásady a kritériá poskytovania finančného príspevku neverejným
poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom 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“).

DRUHÁ ČASŤ
§2
BLIŽŠIE PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY
1. Bratislavský samosprávny kraj poskytne finančný príspevok na prevádzku (ďalej len FPP)
poskytovanej sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby (ďalej len FPO) neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak:
a) neverejný poskytovateľ neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,
b) sociálna služba je na území Bratislavského samosprávneho kraja nedostatková, alebo chýba,
c) neverejný poskytovateľ predloží výročnú správu o svojej činnosti a hospodárení za
predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 15. mája príslušného kalendárneho roka, ak
v predchádzajúcom roku poskytoval sociálnu službu,
d) o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby
požiadal Bratislavský samosprávny kraj,
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e) Bratislavskému samosprávnemu kraju doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo
doručil zoznam osôb s uvedením osobných údajov, ktorým sociálnu službu poskytuje alebo
poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby v zmysle ustanovení zákona o sociálnych službách.
2. Bratislavský samosprávny kraj poskytne FPP 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
Bratislavský samosprávny kraj vopred požiadal a neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu
službu:
a)
-

v zariadení, ktorým je:
útulok,
domov na pol ceste,
zariadenie núdzového bývania,
zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
zariadenie podporovaného bývania,
rehabilitačné stredisko,
domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie.

b) tlmočnícku,
c) v integračnom centre,
d) sociálny program (napr. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc
poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií).
3. Bratislavský samosprávny kraj poskytne FPP poskytovanej sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného
poskytovateľa sociálnej služby Bratislavský samosprávny kraj požiadal a poskytuje:
a) špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť,
b) sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť.
4. Bratislavský samosprávny kraj poskytne FPO 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
požiadal Bratislavský samosprávny kraj a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je:
a)
b)
c)
d)

zariadenie podporovaného bývania,
rehabilitačné stredisko,
domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie.

5. Bratislavský samosprávny kraj zverejní v mesiaci júl príslušného kalendárneho roka pre
nadchádzajúci kalendárny rok výzvu na podávanie projektov na zabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb.
6. Neverejný poskytovateľ v lehote do 20 dní (kalendárnych) od zverejnenia výzvy predloží
Bratislavskému samosprávnemu kraju vypracovaný projekt (podľa prílohy č. 1) v nasledovnom
členení:
a) Názov projektu.
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b)
-

Základné údaje o organizácii:
meno štatutárneho zástupcu,
názov a sídlo organizácie,
miesto poskytovania sociálnej služby,

c) Odborná časť:
-

-

druh poskytovanej sociálnej služby s kapacitou, ktorú poskytovateľ sociálnej služby môže
zabezpečiť,
ciele projektu,
cieľová skupina, na ktorú je projekt zameraný,
podrobný popis činností a spôsob poskytovania sociálnych služieb,
personálne zabezpečenie projektu (s popisom odbornosti zamestnancov),
odborný garant (meno a priezvisko, odborná spôsobilosť),
materiálne a priestorové podmienky,
kópia dokladu, ktorý preukazuje, že neverejný poskytovateľ nemá daňové nedoplatky,
nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové
sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie,
čestné prehlásenie, že neverejný poskytovateľ nie je v likvidácii a nevedie sa voči nej exekučné
konanie (formulár čestného prehlásenia tvorí prílohu č. 2).

d) Ekonomická časť:
-

ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci kalendárny rok, ak neverejný poskytovateľ
poskytoval sociálne služby v predchádzajúcom roku,
predpokladané ekonomicky oprávnené náklady, ak neverejný poskytovateľ sociálnu službu
v predchádzajúcom kalendárnom roku neposkytoval,
záväzný cenník za poskytovanú sociálnu službu pre nadchádzajúci kalendárny rok,
celková cena služby (občan/deň, občan/mesiac), ktorú vie neverejný poskytovateľ pre
nadchádzajúci kalendárny rok Bratislavskému samosprávnemu kraju garantovať,
ďalšie zdroje príjmov a ich výška pre zabezpečenie sociálnej služby, na ktorú je projekt
predkladaný,
číslo bankového účtu určeného pre čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja.

7. Bratislavský samosprávny kraj na základe zákona o sociálnych službách a splnených
podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením posúdi predložené projekty,
v termíne do 15. septembra príslušného roka. Následne písomne osloví tých neverejných
poskytovateľov, prostredníctvom ktorých Bratislavský samosprávny kraj zabezpečí
poskytovanie sociálnych služieb. Návrh na zazmluvnenie neverejných poskytovateľov v súlade
s vyhodnotením projektov, predloží odbor sociálnych vecí Komisii sociálnych služieb
Zastupiteľstva BSK a po prerokovaní predloží návrh, spolu so stanoviskom Komisie sociálnych
služieb, na schválenie predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja.
8. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby na základe vyzvania Bratislavského samosprávneho
kraja podá písomnú žiadosť o poskytnutie FPO a FPP poskytovanej sociálnej služby, najneskôr
do 30. septembra príslušného roka na nasledujúci kalendárny rok. Žiadosť o FPP a žiadosť
o FPO predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive (príloha č. 3a, 3b).
9. FPO poskytne Bratislavský samosprávny kraj na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy vo výške
podľa prílohy č. 5 zákona o sociálnych službách podľa formy sociálnej služby, počtu
zazmluvnených prijímateľov sociálnej služby a stupňa ich odkázanosti.
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10. Bratislavský samosprávny kraj poskytne neverejnému poskytovateľovi FPP, ktorý sa určí na
príslušný rozpočtový rok vo výške rozdielu medzi štandardnými výdavkami, štandardnými
príjmami a priemerným FPO, a to podľa druhu sociálnej služby, v prepočte na počet
prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín tlmočenia, počet hodín poradenstva.
TRETIA ČASŤ
§3
VÝPOČET FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKU A FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ
OSOBY PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY
1. Bratislavský samosprávny kraj poskytne štvrťročne preddavkovo FPP poskytovanej sociálnej
služby, ktorého výška sa určí:
FPP = ŠV – ŠP – ø FPO *
FPP – finančný príspevok na prevádzku,
ŠP – štandardné príjmy,
ŠV - štandardné výdavky
* priemerný finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy - podľa druhu sociálnej služby, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej
služby, na počet hodín tlmočenia, počet hodín sociálneho poradenstva, alebo na inú jednotku
výkonu.
2. Bratislavský samosprávny kraj určí štandardné výdavky a štandardné príjmy na príslušný
rozpočtový rok na základe údajov o priemerných skutočných bežných výdavkoch a priemerných
skutočných príjmoch z platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zariadeniach
zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len ZZP) za predchádzajúci rozpočtový rok.
3. Bratislavský samosprávny kraj zisťuje skutočné bežné výdavky a skutočné príjmy (z platenia
úhrad) za sociálnu službu v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych
služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa toho, či ide o poskytovanie
celoročnej pobytovej sociálnej služby, týždennej pobytovej sociálnej služby, alebo ambulantnej
sociálnej služby v členení podľa kapacity zariadení.
4. Ak predpokladané príjmy zo zaplatenej úhrady alebo skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady na
príslušné obdobie za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby
sú:
a) vyššie ako štandardné príjmy na príslušné obdobie ZZP, výška FPP sa zníži o rozdiel medzi
skutočnými príjmami zo zaplatenej úhrady na príslušné obdobie a štandardnými príjmami za
príslušné obdobie v ZZP,
b) nižšie ako štandardné príjmy na príslušné obdobie v ZZP, výška FPP sa zvýši o rozdiel medzi
štandardnými príjmami na príslušné obdobie a skutočnými príjmami zo zaplatenej úhrady za
príslušné obdobie v ZZP.
5. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, pri ktorej nemožno určiť
výšku FPP poskytovanej sociálnej služby podľa porovnateľného druhu sociálnej služby,
Bratislavský samosprávny kraj určí výšku tohto finančného príspevku na príslušný rozpočtový
rok vo výške rozdielu medzi predpokladanými bežnými výdavkami, predpokladanými príjmami
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zo zaplatenej úhrady za sociálnu službu a predpokladanou výškou FPO v závislosti od stupňa jej
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v prepočte podľa druhu sociálnej služby na počet
prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín tlmočenia, počet hodín sociálneho poradenstva
alebo na inú jednotku výkonu.
6. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu
rozpočtového roka, zúčtuje pre Bratislavský samosprávny kraj poskytnutý FPP a FPO ku dňu
skončenia poskytovania sociálnej služby a to bezodkladne.
7. Bratislavský samosprávny kraj poskytne neverejnému poskytovateľovi FPO štvrťročne
preddavkovo nasledujúcim spôsobom:
a) Pre domov sociálnych služieb (s pobytom týždenným, celoročným a ambulantne)
FPO = V + VI x zazmluvnený počet klientov,
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pričom k vzájomným finančným vyrovnaniam medzi Bratislavským samosprávnym krajom
a neverejným poskytovateľom zohľadňujúcim reálny počet klientov v jednotlivých stupňoch
odkázanosti dôjde zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vždy v nasledujúcom
štvrťroku.
FPO – finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy,
V – piaty stupeň odkázanosti,
VI – šiesty stupeň odkázanosti.
b) Pre rehabilitačné stredisko
FPO = II + III + IV + V + VI x zazmluvnený počet klientov,
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pričom k vzájomným finančným vyrovnaniam medzi Bratislavským samosprávnym krajom
a neverejným poskytovateľom zohľadňujúcim reálny počet klientov v jednotlivých stupňoch
odkázanosti dôjde zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vždy v nasledujúcom
štvrťroku.
FPO – finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy,
II až VI – stupne odkázanosti.
c) Pre špecializované zariadenie
FPO = V + VI x zazmluvnený počet klientov,
2
pričom k vzájomným finančným vyrovnaniam medzi Bratislavským samosprávnym krajom
a neverejným poskytovateľom zohľadňujúcim reálny počet klientov v jednotlivých stupňoch
odkázanosti dôjde zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vždy v nasledujúcom
štvrťroku.
FPO – finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy,
V – piaty stupeň odkázanosti,
VI – šiesty stupeň odkázanosti
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d) Pre zariadenie podporovaného bývania
FPO = II + III + IV + V + VI x zazmluvnený počet klientov,
5
pričom k vzájomným finančným vyrovnaniam medzi Bratislavským samosprávnym krajom
a neverejným poskytovateľom zohľadňujúcim reálny počet klientov v jednotlivých stupňoch
odkázanosti dôjde zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vždy v nasledujúcom
štvrťroku.
FPO – finančný príspevok pri odkázanosti
úkonoch sebaobsluhy,
II až VI – stupne odkázanosti.

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri

8. Výška ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku na príslušný rozpočtový rok bude
zverejnená na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja, vždy najneskôr
k 1. februáru v rozpočtovom roku na jednotlivé druhy a formy sociálnych služieb, a to na
základe ekonomicky oprávnených nákladov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

§4
SPÔSOB FINANCOVANIA NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV

1. Bratislavský samosprávny kraj uzatvorí s neverejným poskytovateľom písomnú zmluvu
o poskytnutí FPP, ak o zabezpečenie poskytovania danej sociálnej služby neverejného
poskytovateľa vopred požiadal a jedná sa o nasledovné sociálne služby:
- útulok,
- domov na pol ceste,
- zariadenie núdzového bývania,
- zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
- zariadenie podporovaného bývania,
- rehabilitačné stredisko,
- domov sociálnych služieb,
- špecializované zariadenie,
- špecializované sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- tlmočnícka služba,
- integračné centrum,
- sociálny program (napr. monitorovanie a signalizácia, potreby pomoci, krízová pomoc
poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií).
2. Bratislavský samosprávny kraj uzatvorí s neverejným poskytovateľom písomnú zmluvu
o poskytnutí FPO, ak o zabezpečenie poskytovania danej sociálnej služby neverejného
poskytovateľa vopred požiadal.
3. Ak sa neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytuje FPP poskytovanej sociálnej
služby a FPO na príslušný rozpočtový rok, Bratislavský samosprávny kraj tieto finančné
príspevky poskytne preddavkovo a prvý preddavok poskytne najneskôr do konca februára
príslušného rozpočtového roka.
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4. Ak sa začne poskytovať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby FPP poskytovanej
sociálnej služby a FPO v priebehu rozpočtového roka, Bratislavský samosprávny kraj poskytne
tieto finančné prostriedky preddavkovo, najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom
nárok na tieto finančné príspevky vznikol a najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol nárok na tieto finančné príspevky.
5. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu
rozpočtového roka, zúčtuje poskytnutý FPP poskytovanej sociálnej služby a FPO ku dňu
skončenia poskytovania sociálnej služby.
Fyzické osoby, ktorým bola sociálna služba poskytovaná v zariadení sociálnych služieb do
31.12.2008 v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a
naďalej sú klientmi zariadenia, sa považujú za odkázané na túto sociálnu službu v rozsahu, ktorý
zodpovedá minimálne požadovanému stupňu odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení podľa zákona účinného od 1. januára 2009 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31.
decembra 2010.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zrušuje sa Čl. III a Čl. IV Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho
kraja č. 26/2008 zo dňa 10.12.2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 19/2008 zo dňa
20.02.2008 o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom
poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 32 /2009 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v
znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa
17.6.2009 uznesením č. 43 /2009.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislava, dňa 17.6.2009

Vladimír B a j a n v.r.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
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Vecný projekt

Príloha č. 1

Názov
projektu
názov a sídlo
organizácie, IČO
Základné meno a priezvisko
štatutárneho
údaje
zástupcu
o organizácii
miesto
poskytovania
sociálnej služby
druh poskytovanej sociálnej služby s
kapacitou, ktorú poskytovateľ môže
zabezpečiť
ciele projektu
cieľová skupina, na ktorú je projekt
zameraný

Odborná
časť
projektu

podrobný popis činnosti a spôsob
poskytovania sociálnych služieb

Personálne zabezpečenie
(s popisom odbornosti zamestnancov)
Meno a priezvisko odborného garanta a
jeho kvalifikácia
Materiálne a priestorové podmienky

ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci kalendárny rok, ak
Ekonomická neverejný poskytovateľ poskytoval sociálne služby v predchádzajúcom
časť
kalendárnom roku, alebo predpokladané ekonomicky oprávnené náklady,
ak neverejný poskytovateľ v predchádzajúcom roku službu neposkytoval.
Položky

Suma v €

a) mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní
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b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné
zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové
sporenie
c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri
zahraničných pracovných cestách
d) energie, voda a komunikácie
e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov
f) dopravné
g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných
stavov
h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia
a materiálu
i) služby
j) bežné transfery, z toho len vreckové, odstupné,
odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
Záväzný cenník za poskytované sociálne služby pre nadchádzajúci kalendárny rok
€/deň

Obslužné činnosti

Stravovanie

Ubytovanie

Obslužné činnosti

€/mesiac

3 - racionálna
strava
4 - žlčníková diéta
10 - neslaná diéta
9 - diabetická diéta
1 - kašovitá diéta
jednolôžková izba
dvojlôžková izba
trojlôžková izba
viaclôžková izba
upratovanie
pranie
údržba šatstva a bielizne

Ďalšie
činnosti

žehlenie

Príplatok za prepravu (podľa km)
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Nadštandardné masáž
sociálne služby pedikúra
(ak sú
poskytované nad manikúra
rámec sociálnych
služieb v
zariadení)
iné
občan/deň
Celková cena služby, ktorú neverejný poskytovateľ garantuje
pre nadchádzajúci kalendárny rok
občan/mesiac
Zdroje príjmov
Výška príjmov

Číslo bankového účtu určeného
pre čerpanie finančného
príspevku z rozpočtu BSK
V

, dňa
podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha č. 2
ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca................................................ čestne prehlasujem, že naša
organizácia....................................., so sídlom..................................., IČO:.................................

Čestne prehlasujem, že vyššie uvedená organizácia nie je v likvidácii, nie je ani v konkurze
a nevedie sa voči nej exekučné konanie.

V__________________ dňa ____________

_____________________________________
pečiatka organizácie
podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha č. 3a

Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku v súlade s výzvou Bratislavského
samosprávneho kraja
Názov organizácie
Sídlo
IČO
Právna forma
Štatutárny zástupca
titul,meno,priezvisko
Predmet činnosti
Kontaktné údaje:
E - mail, t. č.
Bankové spojenie (číslo účtu)
samost. vedený účet
útulok

prechodne

domov na pol ceste

prechodne

zariadenie núdzového bývania

prechodne

zariadenie dočasnej
starostlivosti o dieťa

prechodne

zariadenie podporovaného
bývania

prechodne
celoročne

rehabilitačné stredisko

týždenne
ambulantne

Sociálna služba

celoročne
domov sociálynch služieb

týždenne
ambulantne
celoročne

špecializované zariadenie

týždenne
ambulantne

špecializované sociálne
poradenstvo

počet poradcov

sociálna rehabilitácia

počet sociálnych
pracovníkov

tlmočnícka služba

počet tlmočníkov

iný sociálny program

počet programov

Finančný príspevok poskytnutý
BSK v roku ......
Požadovaná výška finančného
príspevku na rok ........
Názov projektu a jeho stručná
charakteristika
Podpis štatutárneho zástupcu

V ..............................., dňa ............................
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Príloha č. 3b

Žiadosť o finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy v súlade s výzvou Bratislavského samosprávneho
kraja
Názov organizácie
Sídlo
IČO
Právna forma
Štatutárny zástupca
titul,meno,priezvisko
Predmet činnosti
Kontaktné údaje: E - mail, t. č.
Bankové spojenie (číslo účtu)
samost. vedený účet
zariadenie
podporovaného
bývania

prechodne
celoročne

rehabilitačné
stredisko

týždenne
ambulantne

Sociálne služby
domov sociálnych
služieb

celoročne
týždenne
ambulantne

špecializované
zariadenie

celoročne
týždenne
ambulantne

Požadovaná výška finančného
príspevku na rok ......
Názov projektu a jeho stručná
charakteristika
Podpis štatutárneho zástupcu

V ................................., dňa ..........................
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