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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

IiIj

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 08. 2022 číslo /2022

K bodu: Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória — poskytovanie
finančného príspevku neverejnému poskytovatelovi na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby z rozpočtu mesta v zmysle zákona č.
44812008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455í1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie

Informáciu o zaradení nových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového

provizória.

II. schvaluje

Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas

rozpočtového provizória — poskytovanie finančného príspevku neverejnému poskytovatelovi na

prevádzku poskytovanej sociálnej služby z rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikanĺ

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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Rozpočtové
E opatrenie

O E v sulade S Suma v
FK EK 2 14 písm. a)/ Názov

°
b)/c)/d)

eur
1 11

‚

o Zak. Č.
583/2004 Z.z.

Výnos dane z príjmov

41 111003 b) poukázaný územnej 12500€

samospráve

41 10.2.0 637014 15 1 a) OS staroba - stravovanie -2 000€

41 10.2.0 642007 15 1 a)
Transfery cirkvi, náboženskej

-1 000€
spoločnosti, charite

Komunitné centrum - výpočtová
41 10.7.0 633002 15 1 a) -1 000€

technika

41 107.0 642002 15 1 a) Transfer org. v sociálnej oblasti -6 000€

Transfer jednotlivcom -

41 10.4.0 642014 15 2 a) príspevok na úpravu a obnovu -3 000€
rodinných pomerov

Špeciálne služby - pohrebné
41 10.3.0 637005 15 2 a) -1 500€

trovy
‚-

Na dávku v hmotnej núdzi a
41 10.7.0 642026 15 2 a) -3 000€

príspevok k dávke (JDHN)

Všeobecný materiál -

Mikroprojekt “Rozvoj
41 047.4 633006 17 2 a) -11 000€

cyklistickej inf raštruktúry v
N.Targu a L.Mikuláši“

Transfer neziskovej organizácii -

41 10.2.0 642002 15 1 a) FP na prevádzku sociálnej 1 000€
služby

Transfer občianskemu
41 10.2.0 642001 15 1 a) združeniu - FF na prevádzku 27 500€

sociálnej služby
Transfer občianskemu

41 10.2.0 642001 15 1 c) združeniu - FP na prevádzku 12 500€
sociálnej služby

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky,

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácii

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Důvodová správa

Na základe novelizácie zákona č. 448/2008 Z.z. 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 (d‘alej len „zákon) s účinnost‘ou od 01. 01. 2022 je obec vzmysle 75 ods. 1) povinná

poskytnút finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (d‘alej len „finančný príspevok na

prevádzku‘), ktorý neposkytuje sociálnu službu s ciei‘om dosiahnut‘ zisk 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 podľa 31,

e) opatrovatel‘skú službu,

f) prepravnú službu.

Na základe stanoviska Ministerstva financií SR k možnosti úhrady výdavkov pre neverejných

poskytovateľov sociálnych služieb počas trvania rozpočtového provizória, finančný príspevok na prevádzku

nie je dotáciou z rozpočtu obce podIa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení, ale je výdavkom

podia osobitného predpisu, ktorým je v tomto prípade vyššie uvedený zákon o sociáinych službách,

ktorý v 75 ustanovuje obci povinnosť úhrady príspevku neverejnému poskytovatelovi za podmienok

ustanovených týmto zákonom.

Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje podIa 75 ods. 11) zákona na základe pĺsomnej

žiadosti neverejného poskytovatel‘a o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej

sociálnej služby, ktorá musí byť v súlade s 8 ods. 1) zákona.

Výška finančného príspevku na prevádzku sa určuje podIa 77 ods. 2) a 8) pri dodržaní ostatných

podmienok ustanovených týmto zákonom.

V prípade, že určený finančný príspevok na prevádzku je vyšší ako 1200 € na fyzickú osobu na

rozpočtový rok 2022 je možné v kalendárnom roku 2022 uplatnit‘ prechodné ustanovenia uvedené v ods. 13

aods. 14 llOaq zákona, ktoré určuje výšku finančného príspevku na prevádzku neverejnému

poskytovatelovi pobytovej sociálnej služby v zariadení uvedenom v 35 (Zariadenie pre seniorov) alebo

36 (Zariadenie opatrovatel‘skej služby) na rozpočtový rok 2022 na túto fyzickú osobu vo výške

a) od 1 200 eur do výšky určenej podIa 77 v znení účinnom od 1. januára 2022,

b) určenej podIa 77 v znení účinnom od 1. januára 2022, ak je takto určená výška finančného príspevku

nižšia ako 1 200 eur.
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K 30. 06. 2022 evidujeme žiadosti o poskytnutie finančného príspevku od dvoch neverejných

poskytovateľov s právnou formou občianske združenie a nezisková organizácia, ktorí poskytujú sociálnu

službu „Zariadenie pre seniorov“ aj obyvatel‘om mesta Liptovský Mikuláš (aktuálne je ich počet 52 fyzických

osób). Predpokladáme, že v nasledujúcom období sa móže ich počet navýšit‘.

Z dóvodu pretrvávajúceho rozpočtového provizória v r. 2022 a z dóvodu, že výdavky pre všetky

druhy neverejných poskytovateľov sociálnych služieb nie sú zahrnuté v schválenom rozpočte pre rok 2020,

žiadame mestské zastupiteľstvo o schválenie zaradenia týchto nových výdavkových položiek do

rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas trvania rozpočtového provizória.
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