
Centrum sociálnych služieb Nádej, 018 21 Dolný L ieskov 

 

 

INTERNÁ SMERNICA - aktualizácia 

Nakladanie s finančnými prostriedkami prijímateľov sociálnych služieb  

 

 

Táto interná smernica upravuje zásady nakladania s finančnými 

prostriedkami prijímateľov sociálnych služieb CSS Nádej Dolný Lieskov.  

 

Finančné prostriedky prijímateľov sociálnych služieb CSS Nádej Dolný 

Lieskov sú vedené na:  

1.  účte „KLIENTI“ č. 1780284351/0200  vedenom vo VÚB, a.s., pobočka 

Považská Bystrica  

2. termínovaných vkladoch  vedených vo VÚB, a.s., pobočka Považská 

Bystrica  

3. účte „KLIENTI“ č.  5022584484/0900  vedenom v Slovenskej sporiteľni, 

a.s., pobočka Považská Bystrica  

4. vkladových účtoch vedených v  Prima banke Slovensko , a.s., Považská 

Bystrica 

5. vkladných knižkách vedených v  Slovenskej sporiteľni , a.s., Považská 

Bystrica 

Centrum sociálnych služieb Nádej Dolný Liekov má na vykonávanie 

pokladničných operácií v  každej z uvedených foriem investovania zriadenú 

pokladňu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Nakladanie s finančnými prostriedkami prijímateľov sociálnej služby 

pozbavených spôsobilosti na právne úkony  

 

1.1 Dôchodky prijímateľov sociálnej služby ( ďalej len prijímateľov) 

v Centre sociálnych služieb Nádej Dolný Lieskov (ďalej len CSS) sú Sociálnou 

poisťovňou zasielané hromadne na účet „klienti“ vedený vo VÚB, a.s.,  Považská 

Bystrica č. 1780284351/0200  a tiež je sem poukázaná resp. odvedená každá úhrada 

za poskytnuté sociálne služby (ďalej len úhrada) prijímateľa, ktorý má 

ustanoveného osobitného opatrovníka.  

Finančné prostriedky uvedeného účtu sú v  účtovnej evidencii analyticky 

rozčlenené podľa prijímateľa a  úspory sú po prehodnotení prevedené na osobné 

účty prijímateľov.  

1.2 Prijímateľ platí úhradu za sociálne služby v  sume určenej zmluvou   

podľa svojho príjmu a  majetku.  

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí 

prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z  jeho príjmu najmenej 25%  sumy 

životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.  

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v  zariadení bez 

poskytovania stravovania musí prijímateľovi zostať mesačne z  jeho príjmu 

najmenej 75%  sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.  

Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí 

prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 60 % 

sumy životného  minima pre jednu plnoletú fyzickú  osobu. 

(  s  použit ím  §  110 m Zákona č .  448/2008 Z.  z .  o  soc iálnych službách v  znení neskorších 

predpisov)  

1.3 Ak nevznikne prijímateľovi povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a  deti.  

Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za 

sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom 

a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo 

jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služb y, ktorá sa 

uplatňuje v konaní  o dedičstve. 

 

  



1.4 Zo zostatku príjmu sú vykonávané potrebné platby (pravidelné mesačné 

nákupy, doplatky liekov, doplatky za ošetrenie u  lekára, poplatok za dopravno-

zdravotnú službu, a  pod.) 

Zakúpené osobné veci prijímateľo v sú od sumy 10, - EUR evidované na 

osobnej karte klienta.  

K účtu č. 1780284351/0200  je vedená pokladňa s  limitom 1 000,- Eur, 

v ktorej sú dôkladne evidované všetky príjmy a  výdaje prijímateľa v  mesiaci.  

 Mesačné výdaje každého prijímateľa sú na konci mesi aca analyticky 

rozpísané a  jednou sumou zúčtované.  

K 31.12. príslušného kalendárneho roku sa pokladňa k  účtu klienti č.  

1780284351/0200 vynuluje.  

 

1.5 CSS ako súdom ustanovený opatrovník prijímateľov pozbavených 

spôsobilosti na právne úkony predkladá v  zákonom stanovenom termíne 

príslušnému súdu správu o  nakladaní s  ich finančnými prostriedkami.  

 

2. Nakladanie s finančnými prostriedkami prijímateľov sociálnej služby, 

ktorí nie sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony  

 

2.1 Pre prijímateľov sociálnej služby, ktorý nie sú pozbavení spôsobilosti na 

právne úkony platia podmienky nakladania s  finančnými prostriedkami, tak, ako 

u prijímateľov pozbavených spôsobilosti, v  zmysle zmluvy o poskytovaní 

sociálenej služby a dohody, ktorú prijímateľ uzatvoril s  Centrom sociálnych služieb 

Nádej, 018 21 Dolný Lieskov v  zastúpení Ing. Martausom Františkom, PhD., 

riaditeľom CSS Nádej.  

Podstatou tejto dohody je súhlas s  tým, že prijímateľ po odpočítaní úhrady za 

poskytnuté sociálne služby ponecháva zostatok dôchodku na účte kl ienti č. 

1780284351/0200, z ktorého si podľa potreby vyberá časť vreckového.  

CSS za neho vykonáva potrebné platby zo zostatku dôchodku a ďa lšie 

finančné operácie.  

 

 

 



3. Nakladanie s finančnými prostriedkami prijímateľov v zariadení 

podporovaného bývania - Stupné 

3.1.Prijímateľom soc. služieb v  zariadení podporovaného bývania v Stupnom 

je po zaplatení úhrad za poskytnuté sociálne služby vyplatený zostatok dôchodku 

na zabezpečenie stravy, starostlivosti o  seba a domácnosť.  Zamestnanci zariadenia 

podporovaného bývania poskytujú prijímateľom individuálnu podporu a dohľad pri 

hospodárnom nakladaní s  finančnými prostriedkami. Zároveň vedú evidenciu 

príjmov a výdajov prijímateľa.  

 

4. Vyplácanie mesačných záloh  

 

4.1 Domácnostiam č. I., II, Špecializovanému zariaden iu a zdravotnému 

oddeleniu je na začiatku každého mesiaca vyplatená záloha na nákup.  

Hmotnú zodpovednosť za hospodárne nakladanie so zverenými finančnými 

prostriedkami nesie prijímateľ zálohy (vedúci domácnosti, vedúci špecializovaného 

zariadenia, úseková  sestra), ktorý je pravidelne informovaný o  stave úspor 

prijímateľa a má povinnosť vyúčtovať zálohu najneskôr k  poslednému dňu 

v mesiaci. 

 

5.  Protokol o pozostalosti po zomrelom 

 

5.1 V prípade úmrtia prijímateľa sa po zúčtovaní príjmov a  výdavkov 

spíše pro tokol o pozostalosti  po zomrelom, kde sa uvedú zostatky finančných 

prostriedkov prijímateľa,  cenné veci, príp. pohľadávka poskytovateľa sociálnej  

služby.  

Zostatok finančných prostriedkov zomrelého prijímateľa vedené na účte 

„klienti“ sa vydá zákonnému dedi čovi na základe právoplatného osvedčenia 

o dedičstve.  

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014  

 

 

Prevzal dňa:      Ing. Martaus František PhD.  

       riaditeľ CSS Nádej, Dolný Lieskov  


