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Metodický pokyn č. 13/2015
k vyúčtovaniu finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, 

základných sociálnych aktivitách a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

1. Poskytovanie sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad 
poskytovaním sociálnych služieb upravuje zákon 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 len „zákon o sociálnych službách“).

2. Metodický pokyn sa vydáva v zmysle § 100 ods. 1 zákona o sociálnych službách. Určuje 
postup neverejných poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby pri vyúčtovaní
finančného príspevku  pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych 
aktivitách (ďalej len „finančný príspevok pri odkázanosti“) a finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok na prevádzku“). 

3. Podmienky poskytovania finančného príspevku na prevádzku v zmysle § 77 a § 80 zákona 
o sociálnych službách.

4. Príjemca finančných príspevkov sa pri predkladaní vyúčtovania finančných príspevkov 
riadi ustanoveniami platnej zmluvy a jej dodatkov  uzatvorenej s Mestom Nitra.

Čl. II

Povinné prílohy k vyúčtovaniu finančných príspevkov

Neverejný poskytovateľ k vyúčtovaniu finančných príspevkov predkladá:

1. Zmluvy s prijímateľmi sociálnej služby a dodatky k zmluvám, ak sa zmenia skutočnosti, 
ktoré sú predmetom zmluvy v súlade § 74 zákona o sociálnych službách.

2. Evidenciu prijímateľov sociálnej služby v súlade s § 95 zákona o sociálnych službách.

3. Originály mesačných výkazov o poskytovaní opatrovateľskej služby (ďalej len „mesačný 
výkaz“) prijímateľom sociálnej služby, z ktorých bude zrejmý rozsah poskytnutých úkonov 
podľa Prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách za každý deň v mesiaci jednotlivo. Za 
originál mesačného výkazu je považovaný výkaz, ktorý je vlastnoručne podpísaný
prijímateľom sociálnej služby alebo inou osobou splnomocnenou na tento účel. Formulár 
mesačného výkazu určuje Príloha č. 1  metodického pokynu.

4. Splnenie kvalifikačných predpokladov opatrovateliek v zmysle § 84 zákona o sociálnych 
službách.
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5. Písomný doklad o zaplatení úhrady, z ktorého sa dá jednoznačne  určiť výška úhrady 
prijímateľa sociálnej služby za poskytnutú domácu opatrovateľskú službu.

6. Interné účtovné doklady neverejného poskytovateľa – výdavky hradené z príspevkov 
Mesta Nitry v jednotlivých štvrťrokoch. Predkladané kópie účtovných  dokladov musia 
byť označené popisom: „fotokópia súhlasí s originálom“  s podpisom zodpovednej osoby.

7. Čestné vyhlásenie neverejného poskytovateľa, že nie je príjemcom finančného príspevku 
na toho istého klienta z iných zdrojov.  

8. Doklady, ktorými sa preukazuje použitie finančného príspevku z rozpočtu Mesta Nitry,
musia obsahovať potvrdenie o vykonaní predbežnej finančnej kontroly s uvedením 
dátumu, podpisu zamestnanca, ktorý predbežnú kontrolu vykonal a textom:  „Finančná 
operácia je v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov.“ 

9. Predloženie  dokladov preukazujúcich založenie pracovného pomeru opatrovateliek.

10. Výpočet  výšky finančného príspevku pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa stupňa odkázanosti, úkonoch starostlivosti 
o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a druhu poskytovanej sociálnej 
služby  v zmysle zákona o sociálnych službách. Formulár výpočtu výšky finančného 
príspevku určuje Príloha č. 2  metodického pokynu.

11. Výpočet finančných príspevkov zo skutočne poskytnutých hodín domácej opatrovateľskej 
služby na základe priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých 
príjmov za 1 hodinu domácej  opatrovateľskej služby. Formulár výpočtu určuje Príloha    
č. 3  metodického pokynu.

12. K štvrťročnému vyúčtovaniu príspevkov neverejný poskytovateľ predkladá Odboru 
sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre štvrťročnú správu o čerpaní finančných 
príspevkov a vecné použitie finančných príspevkov zmysle § 72 ods. 5 zákona 
o sociálnych službách. 

13.
Čl. III

Platnosť a účinnosť metodického pokynu

Tento metodický pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 01. 2016

V Nitre, dňa 30.10.2015

...............................................................
Jozef Dvonč, v.r.

primátor mesta Nitry




