
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o úhradu ekonomicky oprávnených nákladov  
v zmysle 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 neskorších 

predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.)

Tabuľka č. 1   Základné údaje o poskytovateľovi sociálnej služby

Žiadateľ zasiela na Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK)  pre každý druh a formu sociálnej služby 

samostatnú žiadosť. 

e - mail

Adresa webového sídla

Bankové spojenie                  
názov banky, číslo účtu v tvare IBAN 

pre poskytnutie finančného 

príspevku z TSK

Názov subjektu

Sídlo subjektu

Miesto poskytovania sociálnej 

služby

IČO

DIČ

Štatutárny zástupca                 
titul, meno, priezvisko, pozícia, 

(riaditeľ, predseda....)

Ulica/Číslo:

Obec:

Telefónne číslo

PSČ:

Ulica/Číslo:

Obec:

PSČ:

Tabuľka č. 2  Poskytovaná sociálna služba, na ktorej zabezpečenie poskytovania sú žiadané 

finančné prostriedky

Druh poskytovanej sociálnej 

služby

Forma poskytovanej sociálnej 

služby
Kapacita

Kapacita spolu



Ano Nie Kapacita*

*Vypĺňa sa iba v prípade odpovede "Ano"

Tabuľka č. 3 Stavebnotechnická dispozícia budov

Tab. č. 4 Stručný popis činnosti

Počet soc. služieb/budov tvoriacich jeden samostatný funkčný 

celok

Druhy/formy/kapacita sociálnych služieb,  ktoré sú zahrnuté do 

celkovej kapacity miest v samostatnom funkčnom celku

Sociálna služba je poskytovaná v samostatnom funkčnom celku 

v jednej budove (v budove nie je poskytovaná žiadna iná soc. 

služba)

Soc. služba nie je poskytovaná v samostatnom funkčnom celku v jednej budove

Dispozícia budov, kde je poskytovaná sociálna služba

Celková kapacita miest v samostatnom funkčnom celku



Dosiahnuté 

vzdelanie

Pracovný 

úväzok (h)

Prax            

(v rokoch)

Tabulľka č. 5 Odborný garant za poskytované sociálne služby

Odborný garant (titul, meno, priezvisko)

Telefónne číslo

e-mail

Tabuľka č. 6 Personálne zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane odborného garanta) 

v súlade s Prílohou č. 1 zákona č. 448/2008 Z.z.

Titul, meno a priezvisko 

zamestnanca
Pracovná pozícia



1. 18.

2. 19.

3. 20.

4. 21.

5. 22.

6. 23.

7. 24.

8. 25.

9. 26.

10. 27.

11. 28.

12. 29.

13. 30.

14. 31.

15. 32.

16. 33.
17. 34.

Spolu počet izieb

* Označiť  "x" poskytovaný variant

Výťah

Schodolez

Jednopodlažná budova

Iné

Zabezpečená bezbariérovosť ANO* NIE*

Štvor a viac lôžková izba

Umývadlo 

Dvojlôžková izba

Trojlôžková izba

Tabuľka č. 7 Priestorové podmienky 

Priestorové vybavenie - uviesť, akými miestnosťami subjekt disponuje 

Priemerná obytná podlahová plocha 

izby na 1 prijímateľa sociálnej služby                    

(ďalej len PSS) 

Druh izby Počet izieb

Jednolôžková izba

Na chodbe*Hygienické zariadenie V bunke* Na izbe*

Sprcha 

Toaleta



Celková cena za poskytovanú sociálnu službu v Eur/1 deň

Ďalšie činnosti

Nadštandardné 

služby

Upratovanie

Pranie

Žehlenie

Údržba bielizne a šatstva
Poskytovanie vecných plnení spojených s 

poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v 

spoločných priestoroch. 

Obslužné činnosti

Štvor a viac lôžková izbaU
b

yt
o

va
n

ie
St

ra
vo

va
n

ie

Jednolôžková izba

Dvojlôžková izba

Trojlôžková izba

deti 

dospelí

Racionálna strava

Diabetická strava

Bezlepková strava

Iná strava

deti 

dospelí

deti 

dospelí

deti 

dospelí

Odborné činnosti

Tabuľka č. 8  Cenník za poskytovanú sociálnu službu platný pre príslušný rozpočtový rok 

Druh činností - uviesť aké Eur/ deňČlenenie



EON

*Skutočný priemerný počet PSS za 1 - 5 mesiac sa určí ako podiel súčtu dní (pri ambulantnej službe hodín) prítomnosti 

všetkých PSS za 1 - 5 mesiac a počtu dní za 1 - 5 mesiac,  pri týždennej sociálnej službe počtu pracovných dní  a pri 

ambulantnej sociálnej službe počtu pracovných hodín. 

Iné príjmy spolu
Celkové príjmy spolu za 1-5 mesiac = výška príjmov z platenia úhrad za 

poskytované sociálne služby + iné príjmy 

Iné príjmy v členení podľa zdrojov za 1 - 5 mesiac príslušného rozpočtového roka

Zdroj príjmu
Príjmy za 1 - 5 

mesiac spolu

Skutočný priemerný počet PSS za 1 - 5 mesiac *

Tabuľka č. 10  Prehľad príjmov
Výška príjmov z platenia úhrad za poskytované sociálne služby za 1 - 5 mesiac príslušného 

rozpočtového roka v Eur

Druh / forma soc. služby
Príjmy za 1-5 

mesiac spolu

Priemerná výška úhrady na       

1 PSS / 1 mesiac 

Výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu. Pri EON -  

okrem jednorázovej údržby a riešenia havarijných stavov

Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci pri EON - 

okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, 

prístrojov, techniky a náradia najviac vo výške obvyklého 

nájomného, za aké v tom istom čase  mieste prenechávajú 

do nájmu na dohodnutý účel 

 EON  za 1-5 mesiac príslušného rozpočtového roka (v Eur)

Výdavky na služby

Položky
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní

Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Tuzemské cestovné náhrady

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, 

odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej prac. 

neschopnosti zamestnanca

Odpisy nehmotného majetku  - len u EON

Spolu

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia 

nových interiérov

Dopravné

Tabuľka č. 9 Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Druh sociálnej služby

Forma sociálnej služby



Pre spracovanie návrhu na rozpočt pre rok ............... vypracoval: 

Titul, meno, priezvisko:

Tel. číslo:

e-mail:

V ............................ Dátum: ............................ Podpis: ..............................

Pečiatka poskytovateľa sociálnej služby: ................................................

Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa sociálnej služby:.........................................

Žiadosť o údradu ekonomicky oprávnených nákladov na nasledujúci rozpočtový rok  žiadateľ zasiela 

na TSK najneskor do 30.06.  príslušného roka. 

Tabuľka č. 11 Požadované finančné prostriedky  z rozpočtu TSK 

Druh sociálnej 

služby

Forma sociálnej 

služby

Celková suma 

požadovaných 

finančných 

prostriedkov z TSK

Počet PSS, na ktorých sú 

finančné prostriedky 

požadované (pobytová soc. 

služba), alebo počet hodín pri 

poskytovaní ambulantnej a  

terénnej sociálnej služby


