Mestský úrad v Žiline - odbor sociálny a bytový
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby
o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby
(podľa § 75 ods. 11 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)

Názov žiadateľa:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Sídlo žiadateľa:
Kontaktné údaje
(číslo telefónu, e-mailová adresa):
Meno, priezvisko, titul
štatutárneho zástupcu:
Názov zariadenia:
Adresa, miesta poskytovania sociálnej služby:
Meno, priezvisko a titul zodpovedného
zástupcu:
Samostatný bankový účet na účel poskytnutia
finančného príspevku vo formáte IBAN:
Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé, presné a úplne a finančné
prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú.
Som si vedomý/á právnych dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov a zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa
týkajú uvedených údajov a skutočností.
Žiadateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených
v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 (Podvod), § 225
(subvenčný podvod), § 261 (poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného
zákona)).
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Spracovanie osobných údajov žiadateľa:
Mesto Žilina, ako prevádzkovateľ, spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, na základe právneho základu, ktorým je zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom
o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od
prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti
spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu
osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať
sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti
na adresu: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, a to poštou alebo osobne do podateľne MsÚ
Žilina, prípadne elektronicky na e-mail poverenej zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@zilina.sk. Bližšie
informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov nájdete na oficiálnom webovom sídle
prevádzkovateľa www.zilina.sk.

V....................dňa .....................

Pečiatka a podpis štatutárneho žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti:
1. kópia zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej medzi neverejným poskytovateľom
a žiadateľom, pre ktorého mesto Žilina požiadalo o poskytnutie sociálnej služby,
2. kópia výpisu registra poskytovateľov sociálnej služby alebo scan/kópia Registračnej karty
neverejného poskytovateľa sociálnej služby
3. čestné prehlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, resp. nie je
v likvidácii
4. čestné prehlásenie, že nemá voči mestu Žilina a voči právnickým osobám založeným alebo
zriadeným mestom Žilina záväzky po lehote splatnosti
5. doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok
určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky
na poistnom na verejné zdravotné poistenie (doklad od každej zdravotnej poisťovne),
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na
starobné dôchodkové sporenie
6. čestné prehlásenie, že neverejný poskytovateľ nedosahuje zisk.
Postup pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby pri podávaní žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku
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1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba
„rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Žiline, ktorý má záujem o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej
služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na území Slovenskej republiky
s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov, vyplní,
podpíše a doručí na mesto Žilina „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
u neverejného poskytovateľa sociálnej služby“ (ďalej len „žiadosť“) osobne do
klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, alebo poštou na adresu:
Mestský úrad v Žiline – odbor sociálny a bytový
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
2. Mesto Žilina na základe zaevidovanej žiadosti žiadateľa požiada písomne neverejného
poskytovateľa o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby a neverejný poskytovateľ, ak má
voľné miesto, je povinný s týmto žiadateľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
3. Po splnení vyššie uvedených podmienok neverejný poskytovateľ doručí písomnou formou na
mesto Žilina „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku, ktorá bude
obsahovať povinné prílohy:
a) kópiu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej medzi neverejným
poskytovateľom a žiadateľom, pre ktorého mesto Žilina požiadalo o poskytnutie
sociálnej služby,
b) kópiu výpisu registra poskytovateľov sociálnej služby alebo scan/kópia Registračnej
karty neverejného poskytovateľa sociálnej služby
c) čestné prehlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, resp. nie
je v likvidácii
d) čestné prehlásenie, že nemá voči mestu Žilina a voči právnickým osobám založeným
alebo zriadeným mestom Žilina záväzky po lehote splatnosti
e) doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný
príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu
dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (doklad od každej
zdravotnej poisťovne), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na
povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
f) čestné prehlásenie, že neverejný poskytovateľ nedosahuje zisk.
4. Po doručení úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku
na prevádzku mestu Žilina vzniká neverejnému poskytovateľovi nárok na poskytnutie
finančného príspevku na prevádzku, ktorý bude vyplácaný ku dňu doručenia úplnej žiadosti
neverejného poskytovateľa.
5. Mesto Žilina pripraví a následne uzatvorí s neverejným poskytovateľom zmluvu
o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku.
6. Po nadobudnutí dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
mesto Žilina do 30 dní vyplatí finančný príspevok na prevádzku na samostatný bankový účet
neverejného poskytovateľa, zriadený výlučne na účel uvedený v zmluve.
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