Odbor sociálnych vecí
Starohájska 10 | P.O.BOX 128 | 917 01 Trnava | Slovenská republika

Žiadosť
neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu TTSK na rok
2021 na základe údajov z predchádzajúceho roka 2020
Žiadosť vyplní neverejný poskytovateľ poskytujúci sociálne služby krízovej intervencie v
pôsobnosti VÚC osobitne za každý druh služby.

Názov neverejného poskytovateľa sociálnej služby:
Sídlo:

Kraj/okres:

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu:
Tel. kontakt:

E-mailová adresa:

Druh sociálnej služby:

Forma sociálnej služby:

Kapacita zariadenia:
1. Celková výška skutočných bežných výdavkov za predchádzajúci rok ..................... €,
z toho: mesačná výška priemerných skutočne dosiahnutých bežných výdavkov na 1
miesto za predchádzajúci rok: ........................................€
2. Celková výška skutočných
predchádzajúci

príjmov z úhrad od prijímateľov sociálnej služby

za

rok: ............................. €, z toho: mesačná výška priemerných

skutočne dosiahnutých bežných príjmov od 1 prijímateľa sociálnej služby za
predchádzajúci rok : ............................ €

Požadovaná výška finančného príspevku na prevádzku ...........................................€

Vypracoval:

Tel. kontakt:

V........................................dňa.........................
Vlastnoručný podpis štatutárneho
zástupcu neverejného poskytovateľa

Telefón
033/55 59 111

Fax
033/55 59 115

Email
podatelna@trnava-vuc.sk

IČO
37836901

Internet
www.trnava-vuc.sk

Žiadosť (žiadosti) je neverejný poskytovateľ povinný doručiť Odboru sociálnych vecí
Trnavského samosprávneho kraja najneskôr do 31. januára 2021. Štatutárny zástupca
je povinný každú stranu žiadosti parafovať.
Povinné prílohy k žiadosti:
1. Počet zamestnancov (pre každý druh služby osobitne) s ich pracovným zaradením
a pracovnými úväzkami:
2. Kópia dokladu, ktorý preukazuje, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na
poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové
sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie – nie staršieho ako
3 mesiace k dátumu predloženia žiadosti
3. Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb – nie starší ako 3 mesiace
Predkladajú len neverejní poskytovatelia registrovaní v územných obvodoch iných
VÚC a poskytujúci sociálne služby v TTSK.
Čestné vyhlásenie
štatutárneho zástupcu neverejného poskytovateľa sociálnych služieb k Žiadosti
neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu TTSK na rok
2021 na základe údajov z predchádzajúceho roka 2020
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.

V............................... dňa.........................
..................................................................
Priezvisko, meno, titul štatutárneho zástupcu
neverejného poskytovateľa

.................................................................
Vlastnoručný podpis štatutárneho
zástupcu neverejného poskytovateľa
Spracovanie osobných údajov žiadateľa
Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901, spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679, resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon 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.
Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom v archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú
zlikvidované.
Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať
proti spracúvaniu, ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov
alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Trnavský samosprávny kraj, P.O. BOX
128, Starohájska 10, 917 01 Trnava osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail zodpovedna.osoba@trnava-vuc.sk. Pre
bližšie oboznámenie sa s Vašimi právami a našimi povinnosťami nájdete informácie na stránkach VÚC Trnava
https://www.trnava-vuc.sk v časti Ochrana osobných údajov.
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