Dôvodová správa

Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji)
S účinnosťou od 1. januára 2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorá priniesla zmenu financovania
vybraných druhov sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi. Jedná sa
o zmenu financovania tzv. posudzovaných sociálnych služieb, t.j. služieb, ktorých
poskytovanie občanovi je podmienené vydaním rozhodnutia o odkázanosti občana na daný
druh sociálnej služby. Z hľadiska pôsobnosti VÚC ide o tieto služby: domov sociálnych
služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné
stredisko. Uvedená zmena financovania znamená, že finančný príspevok v zariadeniach
podmienených odkázanosťou vypláca od 01.01.2018 MPSVaR. Finančný príspevok
v zariadeniach podmienených odkázanosťou nahradil finančný príspevok na odkázanosť,
ktorý do 31.12.2017 poskytovali VÚC. Od 01.01.2018 tak VÚC zo svojho rozpočtu poskytujú
iba finančný príspevok na prevádzku.
Prijatou novelou zákona týkajúcou sa zmeny financovania uvedených sociálnych služieb
došlo v roku 2018 k zníženiu tlaku na rozpočet KSK určený pre neverejných poskytovateľov
pre posudzované sociálne služby a umožnil vo vyššej miere finančnú podporu ostatných
služieb v pôsobnosti KSK, tzv. služieb krízovej intervencie (útulok, zariadenie núdzového
bývania, domov na pol ceste, služba včasnej intervencie, sociálna rehabilitácia, tlmočnícka
služba, špecializované sociálne poradenstvo) oproti roku 2017 nasledovne:
- Zvýšenie počtu zazmluvnených miest v útulkoch spolu o 67 miest a zvýšenie
príspevku o 169 040 €,
- Zvýšenie počtu špecializovaných poradcov z 29 na 36, čo predstavuje zvýšenie
príspevku o 183 767 €,
- Zvýšenie počtu hodín služby včasnej intervencie z 3 520 na 6 960 hodín, čo
predstavuje zvýšenie príspevku o 47 016 €,
- Zvýšenie počtu zazmluvnených miest v zariadeniach núdzového bývania o 9 miest
a zvýšenie príspevku o 91 328 €,
- Zvýšenie počtu zazmluvnených miest v špecializovaných zariadeniach o 43 miest,
v domovoch sociálnych služieb o 14 miest, v zariadeniach podporovaného bývania
o 2 miesta.
Okrem novely zákona o sociálnych službách došlo v roku 2018 na Slovensku k niekoľkým
zásadným zmenám aj v ďalších právnych predpisoch – v oblasti miezd a odvodov, ktoré mali
priamy dopad na poskytovanie sociálnych služieb v kraji a ich ďalší rozvoj z dôvodu, že až
70% všetkých nákladov poskytovateľov predstavujú práve mzdové náklady. Išlo
predovšetkým o:
1. Nárast hrubej minimálnej mzdy o 10%.
2. Zmenu vo výpočtoch zdravotného poistenia, kde sa zvýšil podiel zdravotných odvodov
k hrubej minimálnej mzde z 5% na 13% (prijatím týchto zmien došlo k celkovému
nárastu ceny práce pri minimálnej mzde o takmer 87,85 €, čo predstavuje nárast o 16%,
a to z 561 € na 649 €/mesiac).
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Od mája 2018 došlo k úprave príplatkov za prácu v noci, sviatky, soboty a nedele rádovo
v desiatkach percent:
a) Príplatok za nočnú prácu sa zvýšil z 20% na 30% minimálnych mzdových nárokov.
Od mája 2019 to bude 40%.
b) Príplatok za prácu počas sviatkov sa zvýšil z 50% na 100%.
c) Príplatok za prácu v sobotu z 0% na 25% v roku 2018, od roku 2019 to bude 50%.
d) Príplatok za prácu v nedeľu z 0% na 50% v roku 2018, od roku 2019 to bude 100%.
Dodatočné náklady vznikli aj povinným zavedením GDPR, ktoré súviseli so samotným
vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie ako aj jej implementácie
a zaškoľovaním celého personálu

Okrem ďalších zmien v oblasti miezd a odvodov, dochádza v roku 2019 aj k nárastu cien
energií:
1. Nárast hrubej minimálnej mzdy o 40 € zo 480 € na 520 €, t.j. vyše 8%. Pri zachovaní
odvodov na úrovni roka 2018 tak dôjde v roku 2019 k celkovému nárastu ceny práce pri
minimálnej mzde zo 649 € na 703 € na mesiac, t.j. o 54 €, čo predstavuje nárast o 8%.
2. Od 1. mája 2019 opäť dochádza aj k úprave príplatkov za prácu v noci, sviatky, soboty
a nedele.
3. Priemerná cena elektriny, ktorú regulačný úrad vlani premietal do tohtoročných
koncových cien, sa medziročne zvýšila o 27,44% a cena plynu o 16,05%, ktoré budú
premietnuté do koncových cien pre spotrebiteľov.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a zásadné zmeny v rokoch 2018 a 2019, ktoré mali,
resp. budú mať priamy finančný dopad na poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré neboli pri
zákonom stanovenom výpočte príspevku na rok 2018 a na rok 2019 zohľadnené z dôvodu, že
výška finančného príspevku na prevádzku sa vypočíta z bežných výdavkov predchádzajúceho
roka, navrhujeme zariadeniam poskytujúcim sociálne služby v zariadeniach pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v pôsobnosti KSK: zariadenie
podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované
zariadenie, poskytnúť dotáciu podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov.
Predložený návrh na poskytnutie dotácie je zameraný na čiastočné vykrytie zvýšených
nákladov na poskytovanie posudzovaných sociálnych služieb. Výška dotácie bola určená
z nárastu ceny práce pri minimálnej mzde oproti roku 2018, kde bol zohľadnený aj nárast
príplatkov, a to vo výške 69 € na zamestnanca a mesiac. Maximálna výška dotácie pre
jedného poskytovateľa je podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií 16 600 €. Dotácia je určená na úhradu bežných
výdavkov.
Zoznam poskytovateľov, ktorí splnili podmienky na poskytnutie dotácie podľa všeobecne
záväzného nariadenia, vrátane výšky dotácie, je uvedený v prílohe.

Košice, 12.02.2019
Spracovali: Mgr. Emília Revajová Bujňáková
Mgr. Alena Šuranová
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