Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych
služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Charakter predkladaného materiálu

Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy



Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

2. Definícia problému

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych
služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa predkladá,
ako opatrenie pred zamedzením vzniku nepriaznivej situácie.
3. Ciele a výsledný stav

Úprava výšky finančného príspevku na spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby
v nocľahárni vychádza z potreby umožnenia zotrvania klientov v tomto zariadení sociálnych
služieb aj počas celého dňa a aby táto sociálna služba nebola poskytovaná len na účel
prenocovania. Zvýšená výška príspevku bude využitá na spolufinancovanie zvýšených
nákladov na bežné výdavky v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72
ods. 5 zákona o sociálnych službách (napr. zvýšené náklady čistiace a dezinfekčné
prostriedky, vykurovanie, vodné stočné, energie, hygienické pomôcky, potraviny.
Navrhuje sa upraviť vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 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. Ide aj
o zjednodušenie vyplácania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR bez
vykonávania administratívnej kontroly na druhý štvrťrok 2020 vo výške zodpovedajúcej
počtu kalendárnych dní pre
- zariadenia s pobytovou formou sociálnej služby
- zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie
vo výške zodpovedajúcej počtu pracovných dní
- pre zariadenia sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby /na počet
miest uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

To sa netýka zariadení sociálnych služieb, ktoré oznámili prerušenie poskytovania sociálnej
služby alebo ukončenie poskytovania sociálnej služby pred dátumom vyhlásenia mimoriadnej
situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
4. Dotknuté subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, obce, resp. verejní
poskytovatelia sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou na lokálnej
úrovni a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zariadeniach podmienených
odkázanosťou na lokálnej i regionálnej úrovni.
5. Alternatívne riešenia

Alternatívne riešenia neboli posudzované. Nevykonanie úpravy výšky finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby a neumožnenie prijímateľom sociálnej služby zotrvať
v zariadení – nocľahárni aj počas dňa by malo negatívny vplyv na prijímateľov sociálnych
služieb.
Zjednodušením zúčtovania neobsadených miest v zariadeniach, pričom aj nie tieto miesta
poskytovatelia sociálnych služieb dostanú finančný príspevok, tak ako keby miesto bolo
obsadené sa umožní chod zariadení a minimalizujú straty.
6. Vykonávacie predpisy



Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ

Nejedná sa o transpozíciu práva EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**

Bez skúmania.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy



Žiadne

 Negatívne

Áno




Nie

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Sociálne vplyvy

 Pozitívne



Vplyvy na životné prostredie

 Pozitívne
 Pozitívne



Žiadne



Žiadne

 Čiastočne
 Negatívne
 Negatívne
 Negatívne
 Negatívne
 Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP









Žiadne

Pozitívne



Pozitívne



Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu

Pozitívne





Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Žiadne




Žiadne



Negatívne

Negatívne

10. Poznámky

V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šíriacim sa
ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) sa zvyšuje výška finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na 150 eur/mesiac/miesto. Súčasná výška
príspevku podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
120 eur/mesiac/miesto sa zvyšuje o 30 eur/miesto/mesiac.
Vyčíslený dopad si rozpočtová kapitola MPSVR SR zabezpečí v rámci schváleného limitu
výdavkov na sociálne služby.
Konkrétne výšky príspevkov sú obsiahnuté v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Pozitívne sociálne vplyvy sa očakávajú v oblasti zvyšovania dostupnosti a udržateľnosti
sociálnych služieb v dotknutých zariadeniach sociálnych služieb.
Návrh nebude mať vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu, podnikateľské
prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ani vplyv na služby verejnej správy pre
občana.
11. Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Szabo, riaditeľ odboru sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, peter.szabo@employment.gov.sk
12. Zdroje

Rezortné štatistické výkazníctvo o sociálnych službách,
Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb,
Vlastný informačný systém MPSVR SR zhromažďujúci údaje o poskytnutí finančného
príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a na rozpočtový rok 2020.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

