Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vlčany č. 3/2015
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods.2 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
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 (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2015
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
§1
Predmet úpravy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť spôsob určenia úhrady, výšku
úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Vlčany ako
verejným poskytovateľom sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje sumy úhrady za sociálne služby poskytované
v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov (ďalej „ZOS a ZpS“)
a za opatrovateľskú službu , ktoré poskytuje obec Vlčany na svojom území. Pri poskytovaní
sociálnej služby v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov sa
osobitne určuje cena za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.
3. Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych
služieb a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb sú upravené v príslušných ustanoveniach
zákona o sociálnych službách.
§2
Úhrada za sociálnu službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie:
a) opatrovateľskej služby
b) sociálnej služby v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov
2.Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa
svojho príjmu a majetku.
3. Úhrada za sociálnu službu sa určuje podľa druhu a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.
4. Obec Vlčany ako verejný poskytovateľ sociálnej služby, poskytuje prijímateľovi sociálnu
službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
5. Prijímateľ, s ktorým uzavrie obec zmluvu o poskytovaní sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za poskytnuté služby v dohodnutom rozsahu a cene v súlade s týmto všeobecne
záväzným nariadením.
§3
Suma úhrady za opatrovateľskú službu
1.Opatrovateľská služba sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby v jeho domácom
prostredí.
2.Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
3. Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je 0,50 €, /vrátane každej začatej
hodiny/.

4.Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu hodín
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom
ústave, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.
5.Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si prijímateľ dohodne
s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.
§4
Suma úhrady za sociálnu službu v spoločnom zariadení
opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov
1. Prijímateľ sociálnej služby v spoločnom zariadení platí úhradu :
a) za odbornú činnosť:
aa) za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti
uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu nasledovne:
Tabuľka č.1aa
Stupeň odkázanosti - hod./deň

Úhrada/EUR/deň
0,50

II. stupeň odkázanosti (2 – 4 hod./deň)
0,50
III. stupeň odkázanosti (4 – 6 hod./deň)
1,00
IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hod./deň)
1,00
V. stupeň odkázanosti (8 – 12 hod./deň)
1,50
VI. stupeň odkázanosti (viac ako 12 hodín denne)
3. Mesačná výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby sa určí násobkom dennej sadzby a počtom dní v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa
prijímateľovi sociálnej služby poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby.
b) za obslužné činnosti:
ba) za zabezpečenie stravovania nasledovne :
1. Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS a ZpS, ktorému sa poskytuje
strava 5 krát denne sa stanovuje na pracovné dni vo výške 6,00 € / deň a na dni pracovného
pokoja vo výške 6,47 € / deň. Stravná jednotka sa zvyšuje o 25%, t.j. na 7,50 € / deň v
pracovných dňoch a na 8,08 € / deň v dňoch pracovného pokoja prijímateľovi, ktorému sa
poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta. Celodenné stravovanie
zahrňuje tri hlavné jedlá (v podobe raňajok, obeda a večere) a dve menšie jedlá (v podobe
desiaty a olovrantu; v prípade diéty aj druhej večere).
2. Stravná jednotky na deň a pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje
starostlivosť v zariadení celoročne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim
celodennému stravovaniu sa na účely určenia úhrady za stravovanie počíta:

Tabuľka č. 1ba) na pracovné dni

raňajky
desiata
obed
olovrant
večera

pri racionálnej strave, šetriacej
a neslanej diéte

pri diabetickej, bielkovinovej,
výživnej a špeciálnej diéte

12%, tj. 0,72 €
8%, tj. 0.48 €
42%, tj. 2,52 €
8%, tj. 0,48 €
30% tj. 1,80 €

12%, tj. 0,90 €
7% tj. 0,53 €
42% tj. 3,15 €
7% tj. 0,53 €
27% tj. 2,02 €

druhá večera

0%

5% tj .0,37 €

Tabuľka č. 2 ba) na dni pracovného pokoja

raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
druhá večera

pri racionálnej strave, šetriacej
a neslanej diéte

pri diabetickej, bielkovinovej,
výživnej a špeciálnej diéte

12%, tj. 0,72 €
8%, tj. 0.48 €
42%, tj. 2,99 €
8%, tj. 0,48 €
30% tj. 1,80 €

12%, tj. 0,90 €
7% tj. 0,53 €
42% tj. 3,73 €
7% tj. 0,53 €
27% tj. 2,02 €

0%

5% tj .0,37 €

3. Mesačná výška úhrady za stravovanie sa určí násobkom stravnej jednotky na deň
a počtom dní (pracovné dni, resp. dni pracovného pokoja) v kalendárnom mesiaci, v ktorom
sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje stravovanie.
bb) za zabezpečenie ubytovania nasledovne :
1.Prijímateľovi sociálnej služby sa poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách
s príslušenstvom.
2.Na účely úhrady za ubytovanie sa považuje užívanie obytnej miestnosti, jej príslušenstva
a vybavenia, užívanie spoločných priestorov vrátane ich vybavenia a príslušenstva a vecné
plnenie spojené s bývaním. Príslušenstvo obytnej miestnosti tvorí spoločná chodba,
kúpeľňa s WC a so sprchovacím kútom. Spoločné priestory sú najmä vstupná hala, chodba
spoločenská miestnosť – jedáleň, schodisko, vonkajší areál zariadenia. Za vecné plnenie
spojené s bývaním sa považuje najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie
spoločných priestorov, dodávka plynu, vody a elektrickej energie, odvádzanie odpadových
vôd, osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu a používanie spoločnej televíznej antény.
3. Denná sadzba úhrady za bývanie je 0,23 € na m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
s príslušenstvom a zahrňuje výdavky, ktoré sa do úhrady za bývanie počítajú. Výška úhrady
za ubytovanie je stanovená nasledovne :
Tabuľka č. 1bb)
číslo
izby
1
2

rozmery izby
s príslušenstvom v
(m)
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8

podlahová plocha obytnej
miestnosti s príslušenstvom v
(m2)
19,14
19,14

úhrada za ubytovanie
(izba/deň) pri sadzbe
0.23€/m2/deň
4,45
4,45

3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,5 x 5,5
4,4 x 5,5
3,9 x 5,5
3,8 x 5,5

19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,25
24,20
21,45
20,9 – 1,12 (komín) = 19,78

4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,48
5,61
4,98
4,58

4. Výška dennej úhrady za ubytovanie sa delí počtom 2 tj. s počtom lôžok obytnej
miestnosti. Ak obytnú miestnosť užíva prijímateľ sociálnej služby samostatne z dôvodu, že
jeho spolubývajúci umrel alebo voľné miesto zatiaľ nebolo obsadené, prijímateľ sociálnej
služby platí úhradu za ubytovanie tak, ako keby spolubývajúceho mal.
5. Mesačná výška úhrady za ubytovanie sa určí násobkom dennej úhrady s počtom dní
v kalendárnom mesiaci.
6. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na
prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ
sociálnej služby sa nedohodnú inak.
7. Úhradu za poskytnutú sociálnu službu v spoločnom zariadení ZOS a ZpS platí prijímateľ
sociálnej služby najneskôr do 15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu
v peńažnom ústave, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.
bc) za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
1. Za upratovanie obytnej miestnosti s príslušenstvom, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva platí prijímateľ sociálnej služby úhradu vo výške .....0.50 € za/1 deň .
c) za ďalšie činnosti :
- ca) úschova cenných vecí v zariadení nie je spoplatnená.
§5
Úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľovi v spoločnom zariadení
opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov bez vykonania posudkovej činnosti
1.Posudková činnosť podľa zákona o sociálnych službách sa nevykonáva, ak sa bude
poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu
najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto
sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby.
2. Výška dennej sadzby úhrady za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby zodpovedá
sume úhrady za VI. stupeň odkázanosti z tab. č. 1aa).
2. Výška úhrady za stravovanie je stanovená v tabuľke č.1ba)
3. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená v tabuľke č. 1bb)
4. Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva ....0,50 € /za deň.
§6
Spoločné ustanovenia
1.Poskytovateľ sociálnej služby pri spracovaní osobných údajov je povinný postupovať
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2.Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytované sociálne služby
v súlade s týmto VZN sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák.č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník.
3. Výšku úhrad za jednotlivé druhy sociálnych služieb pre prijímateľov, ktorí mali ku dňu
účinnosti tohto VZN uzatvorené platné zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zosúladí
poskytovateľ s ustanoveniami tohto VZN do 15.11.2015, pričom prijímatelia sú sociálnych
služieb sú povinní platiť úhradu za sociálne služby podľa tohto VZN s účinnosťou od
15.10.2015.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenia obce Vlčany č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.10.2015.

Ing. Gyula Iván
starosta obce

