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STANOVISKO
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky
financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu
I.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré
podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak ako iniciatívny návrh podľa § 78e
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 znení zákona
č. 66/2020 Z. z.
II.
Navrhuje sa v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so
šíriacim sa ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) zvýšiť finančný príspevok
poskytovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni zo 120 € na 150 € jedno miesto na
mesiac. Účelom zvýšenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni
je zvýšenie spolufinancovanie nákladov na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárňach,
ktoré v súčasnej krízovej situácii neposkytujú sociálnu službu len prenocovaním, ale počas
celého dňa.
Zároveň sa návrhom upravujú vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku
poskytovaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou s pobytovou formou
sociálnej služby a zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie, termíny a spôsob jeho
vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho
zúčtovania, vzhľadom na nemožnosť plnenia vybraných v súčasnosti zákonom upravených
podmienok v čase krízovej situácie, ako aj na základe reakcie na nariadené „dočasné
prerušenie“ poskytovania ambulantných sociálnych služieb a sťažené podmienky prijatia
nových klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb.
Ustanovenia uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tohto finančného príspevku, ktoré nie sú
v súlade s týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa neuplatňujú.
Návrh nariadenia vlády je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a
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všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
Návrh nariadenia vlády bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy,
pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na
informatizáciu, na služby pre občana, na životné prostredie a na manželstvo, rodičovstvo
a rodinu.
III.
Predložený návrh nariadenia vlády sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky
predkladá podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z., z uvedeného dôvodu nebol predmetom
medzirezortného pripomienkového konania ani rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky.
IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej
republiky návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania
sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
schváliť, avšak ešte s týmito legislatívno-technickými pripomienkami:
1. V § 1 je potrebné slová „štvrtej hlavy štvrtej časti“ nahradiť slovami „štvrtej časti štvrtej
hlavy“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu je potrebné slovo „Zákon“ nahradiť slovami „§ 8 zákona“
a vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“.
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