VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Obec Vlčany na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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. 2/2019
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
Článok I.
§1
Základné ustanovenia
(1) Obec Vlčany poskytuje na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb
vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, reg. číslo : 202 nasledovné sociálne
služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
a) Opatrovateľská služba
b) Zariadenie opatrovateľskej služby, pobytová forma, kapacita 18 miest
c) Zariadenie pre seniorov, pobytová forma, kapacita 8 miest
§2
Predmet úpravy
(1) Predmetom toho všeobecne záväzného nariadenia je určenie sumy 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 sumu úhrady za opatrovateľskú službu, za sociálne
služby poskytované v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov.
(3) Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych
služieb a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb sú upravené v príslušných ustanoveniach
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.
Článok II.
§3
Úhrada za sociálnu službu
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie :
(a) Opatrovateľskej služby
(b) Sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

(c) Sociálnej služby a zariadení pre seniorov.
(2) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu, formy a rozsahu poskytovanej
sociálnej služby.
(3) Obec Vlčany ako verejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľovi sociálnu službu
na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
(4) Prijímateľ, s ktorým uzavrie obec zmluvu o poskytovaní sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za poskytnuté sociálne služby v dohodnutom rozsahu a cene v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
(5) Na platenie úhrad za sociálnu službu a právnu ochranu občana pred platením úhrady
neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom sa vzťahuje § 72, §72a a § 73 zákona
o sociálnych službách.
(6) Nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej
služby.
(7) Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať
s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili
skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa
upravuje aj pri zmene všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní sociálnych služieb.
(8) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu
službu, poskytovateľ a prijímateľ sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby v lehote 15 dní od výzvy poskytovateľa pod sankciou straty jej platnosti formou jej
vypovedania.
§4
Suma úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby v jeho domácom prostredí.
(2) Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 1,00 €, vrátane každej začatej hodiny.
(3) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok počtu hodín
opatrovateľskej služby denne, poplatku za 1 hodinu opatrovateľskej služby a počtu odpracovných
dní, v ktorých bola opatrovateľská služba poskytovaná.
(4) Úhradu za opatrovateľskú službu hradí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu
poskytovaných úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostným bankovým
prevodom na účet poskytovateľa, 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.
§5
Suma úhrady za sociálnu službu v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre
seniorov
(1) Prijímateľ sociálnej služby v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby a zariadení je povinný
platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
(2) Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje sumu úhrady za: odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
(3) Prijímateľ sociálnej služby v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov
platí úhradu:
a) Za odborné činnosti : za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby podľa
stupňa odkázanosti nasledovne :

Stupeň odkázanosti :

Úhrada v EUR/deň :
Klient ZOS
klient ZpS:
II. - VI. stupeň
IV.- VI. stupeň
1,00
x

II. stupeň odkázanosti
III. stupeň odkázanosti

1,50

x

IV. stupeň odkázanosti

2,00

1,00

V. stupeň odkázanosti

2,50

1,10

VI. stupeň odkázanosti

3,00

1,20

(4) 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 fyzickej osoby.
b) Za obslužné činnosti - suma úhrady za obslužné činnosti je upravená rovnako pre klientov
spoločného zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov nasledovne :
ba) za zabezpečovanie stravovania nasledovne :
(5) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a zariadení
pre seniorov, ktorému sa poskytuje strava 5 krát denne sa stanovuje výške 6,82 EUR/deň. Stravná
jednotka sa zvyšuje o 25%, t.j. na 8,55 EUR/deň 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).
(6) Stravná jednotka na deň pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť
v zariadení celoročne s počtom odobraných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu
sa na účely určenia úhrady za stravovanie počíta :
pri racionálnej strave, šetriacej
a neslanej diéte

pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte

Raňajky

1,00 €

1,24 €

Desiata

0,52 €

0,58 €

obed

3,00 €

3,75 €

olovrant

0,52 €

0,58 €

večera

1,78 €

1,98 €

druhá večera

0

0,42 €

(7) Mesačná výška úhrady za stravovanie sa určí násobkom stravnej jednotky na deň a počtom dní
v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje stravovanie.

(bb) za zabezpečovanie ubytovania nasledovne :
(8) Prijímateľovi sociálnej služby sa poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom.
(9) Na účely úhrady za ubytovanie sa považuje užívanie obytnej miestnosti, jej príslušenstva
a vybavenia, užívania 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.
(10) Denná sadzba úhrady za bývanie je 0,23 EUR na m štvorcový podlahovej plochy obytnej
miestnosti s príslušenstvom a zahrňuje výdavky, ktoré sa do úhrady za bývanie počítajú. Výška
úhrady za bývanie je stanovená nasledovne :
Číslo
izby

Rozmery izby
s príslušenstvom
(m)

1
2

3,3x5,8
3,3x5,8

19,14
19,14

4,45
4,45

3
4

3,3x5,8
3,3x5,8

19,14
19,14

4,45
4,45

5
6

3,3x5,8
3,3x5,8

19,14
19,14

4,45
4,45

7

3,3x5,8

19,14

4,45

8
9

3,3x5,8
3,3x5,8

19,14
19,14

4,45
4,45

11

3,5x5,5

19,25

4,45

12
13

4,4x5,5
3,9x5,5

24,20
21,45

5,61
4,98

3,8x5,5

19,78

4,58

14

Podlahová plocha obytnej Úhrada za ubytovanie (izba/deň) pri
miestnosti s príslušenstvom v sadzbe 0,23 EUR/m štvorcový/deň
( m štvorcový)

(11) Výška dennej úhrady za ubytovanie sa delí počtom 2 t.j. 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.
(12) Mesačná výška úhrady za ubytovanie sa určí násobkom dennej úhrady s počtom dní
v kalendárnom mesiaci.
(13) 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 obsadená inou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby
sa nedohodnú inak.
(14) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu v spoločnom zariadení opatrovateľskej služby
a zariadení pre seniorov platí prijímateľ sociálnej služby najneskôr do 15. dňa v mesiaci, v ktorom
sa služba prijímateľovi poskytuje, pričom prípadné zúčtovanie zálohy t.j. vyúčtovanie alebo
doúčtovanie preplatku alebo nedoplatku na úhrade sa uskutoční v úhrade za nasledujúci mesiac,
inak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to
buď priamo platbou v hotovosti do pokladne zriaďovateľa alebo bezhotovostne, bankovým
prevodom na účet zriaďovateľa.

bc) za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva :
(15) Za upratovanie obytnej miestnosti s príslušenstvom, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva platí prijímateľ sociálnej služby úhradu vo výške 0,50 EUR za/ 1 deň.
c) Úhrada za ďalšie činnosti :

úschova cenných vecí v zariadení nie je spoplatnená.
§6

Úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľovi sociálnej služby
bez vykonania posudkovej činnosti
(1) Ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe bez vykonávania posudkovej činnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, prijímateľ bude platiť
úhradu za sociálnu službu vo výške dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, vo
výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.
Výšku ekonomicky oprávnených nákladov za prechádzajúci kalendárny rok poskytovateľ
sociálnej služby zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do konca februára príslušného
rozpočtového roka.
§7
Spoločné ustanovenia
(1) Obec je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrad za poskytované
sociálne služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
(2) Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia ustanoveniami
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách .
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Vlčany č. 3/2015 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia
a platenia.
§8
Účinnosť
(1)

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 01. mája 2019.

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli : 16.04.2019
Zvesené z úradnej tabuli :

...........................

Príloha :
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu opatrovateľskej služby : 4,48 €
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady celoročnej, pobytovej sociálnej služby :
a) Zariadenie pre seniorov:
b) Zariadenie opatrovateľskej služby :

552,88 €
627,56 €

