
 
Postup pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby pri podávaní 

žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku od hl. mesta SR 
Bratislava 

 
 
 
1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba 
„rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý má záujem o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa sociálnej 
služby na území Slovenskej republiky s finančnou podporou hl. mesta SR Bratislava vyplní 
formulár žiadosti, ktorú vlastnoručne podpíše a spolu s rozhodnutím o odkázanosti zašle  
poštou na adresu:  
 

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
sekcia sociálnych vecí 
Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 

 
prípadne osobne doručí do podateľne Magistrátu hl. m. SR Bratislava,  hlavné mesto žiadosť 
zaeviduje v zmysle registratúrneho poriadku.  
 
2. Ďalej hlavné mesto na základe zaevidovanej žiadosti žiadateľa požiada elektronickou formou 
vybraného neverejného poskytovateľa v zariadení pre seniorov o zaradenie žiadateľa do 
zoznamu prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v Bratislave s finančnou podporov 
hl. m. SR Bratislava k stanovenému dátumu.  
V prípade že neverejný poskytovateľ má voľné miesto, je povinný po dohode so žiadateľom      
v lehote do ôsmich dní s týmto žiadateľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  
 
3. Po splnení vyššie uvedených podmienok neverejný poskytovateľ v lehote do 15 dní doručí 
písomnou formou na hlavné mesto: 
                  
                             „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku „  
 
(príloha č. 2), ktorá bude obsahovať povinné prílohy: 
 
 

a) kópiu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej medzi neverejným 
poskytovateľom a žiadateľom,  

 
b) scan/kópiu Registračnej karty neverejného poskytovateľa sociálnej služby na zariadenie 

pre seniorov, 
 

c) čestné vyhlásenie - že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov, pre ktoré 
je finančný príspevok na prevádzku od hl. m. SR Bratislava určený, nemá evidované:  
- daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane,  
- nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (za každú zdravotnú    
poisťovňu),  
- nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a  
- nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. 



4. Hlavné mesto uskutoční kontrolu doručenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

na prevádzku od neverejného poskytovateľa. V prípade neúplnosti uvedenej žiadosti je 
neverejný poskytovateľ vyzvaný na  jej doplnenie. 
 
5. Po doručení a skompletizovaní žiadosti od neverejného poskytovateľa na poskytnutie 
finančného príspevku na prevádzku prislúcha hlavnému mestu zákonná povinnosť poskytnúť 
neverejnému poskytovateľovi finančný  príspevok na prevádzku na prijímateľov sociálnej 
služby s trvalým pobytom v Bratislave na základe na ktorých schválilo finančný príspevok na 
prevádzku. 
 
6. Hlavné mesto pripraví a následne uzatvorí s neverejným poskytovateľom zmluvu o 
poskytnutí finančného príspevku na prevádzku. 
 
7. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv hlavné mesto 
v lehote do 30 dní vyplatí finančný príspevok na prevádzku na bankový účet neverejného 
poskytovateľa, ktorý je na tento účel uvedený v zmluve. 
 


