Mestské zastupiteľstvo v Jelšave na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 72 ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva

toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o s o c i á l ny c h s l u ž b á c h a ú h r a d á c h z a s o c i á l ne s l u ž b y
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“), sumu
úhrady za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom, spôsob jej určenia
a platenia.
(2) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č.
448/2008 Z. z. Mesto Jelšava.
(3) Mesto Jelšava poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
a) sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby,
b) opatrovateľskej služby
a podpornej služby, ktorou je odľahčovacia služba
(4) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom môžu byť financované podľa
§ 71 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
a) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
d) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov
a združenia osôb,
e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej
pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom,
f) z príjmu zo sociálneho podniku,
g) z iných zdrojov

(5) Sociálne služby poskytované právnickou osobou zriadenou alebo založenou mestom
budú financované aj z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
§2
Subjekt povinný platiť úhradu za sociálnu službu (ďalej len „povinný subjekt“)
(1) Fyzická osoba, ktorá je zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
prijímateľom sociálnej služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon č. 448/2008 Z. z. neustanovuje
inak.
(2) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby
je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu
a majetku. Príjem a majetok sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu,
zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3) Ak úhradu nie je povinná platiť fyzická osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej
služby, za podmienok stanovených zákonom, sú túto úhradu alebo jej časť, povinné
platiť zákonom stanovené subjekty – postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby.
(4) Subjekty uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde
k uzatvoreniu zmluvy, Mesto Jelšava rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému
nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
(5) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby vymedzené v § 72 ods. 7
zákona č. 448/2008 Z. z., o ktorých zabezpečenie požiadala obec, prijímateľ sociálnej
služby neplatí úhradu za v zákone vymedzené služby.
§3
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z. z.. Výška úhrady
za sociálnu službu sa určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby
v konkrétnom prípade a to za obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej
služby.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ktorou je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:

a) sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby,
b) opatrovateľskej služby
a podpornej služby, ktorou je odľahčovacia služba
(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Mestu Jelšava alebo mestom
zriadenej alebo založenej právnickej osobe v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z..
(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7
zákona č. 448/2008 Z. z. a to :
a. označenie zmluvných strán,
b. druh poskytovanej sociálnej služby,
c. vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej
služby,
d. deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e. čas poskytovania sociálnej služby,
f. miesto poskytovania sociálnej služby,
g. sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i. dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.
(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným alebo
nepeňažným plnením.
(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia
a platenie úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona č.
448/2008 Z. z. v súlade s týmto nariadením.
(7) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady
vypočítané podľa § 72 ods. 5 a 6 zákona č. 448/2008 Z. z..
(8) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu
a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových
pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

§4
Výška úhrady za sociálne služby

(1) Výška úhrady za sociálne služby je:
Opatrovateľská a odľahčovacia služba:
Stupeň

I.
II.
III.
IV., V., VI.

Počet bodov

105 - 120
85 - 104
65 - 84
45 - 64

Priemerný
rozsah
odkázanosti

Priemerný
rozsah
odkázanosti

Platba

( hod./deň )
0
2–4
4–6
6–8

( hod./mesiac )
0
60 - 120
120 - 180
180 - 240

( hod./ deň )
0€
0,80 €
1,00 €
1,20 €

Donáška jedla do domu – úhrada 0,30 €
Zariadenie opatrovateľskej služby:
Výška úhrady za stravovanie
(2) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť
v zariadení opatrovateľskej služby celoročne je pri poskytovaní stravy na deň na
prijímateľa 3,78 Eur. V stravnej jednotke sú zahrnuté náklady na nákup potravín, energií
a ostatné režijné náklady súvisiace s prípravou jedla v zariadení.
(3) Stravná jednotka ustanovená v odseku 1 sa zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa sociálnej
služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo
špeciálna diéta.
(4) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a jedno vedľajšie jedlo,
pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte dve vedľajšie jedlá.
(5) Na určenie stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje
starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby sa pre účely určenia úhrady za stravovanie
počíta:
a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na
raňajky
27%
obed
40%
olovrant
7%
večeru
26%
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na
raňajky
27%
obed
40%
olovrant
7%
večeru
20%
druhú večeru
6%

Výška úhrady za bývanie
(1) Na účely úhrady na bývanie sa považuje:
a) vybavenie obytnej miestnosti, najmä: lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, záclona
b) spoločné priestory, najmä: spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, kuchyňa, pivnica,
práčovňa, kotolňa, kúpeľňa, sociálne zariadenie
c) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä: vykurovanie, dodávka teplej vody,
upratovanie spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, vody, odvádzanie
odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, splaškov a čistenie žúmp a vybavenie
zariadenia spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou.
(2) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,10
Eur. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového
zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia
obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné
plnenia spojené s bývaním.
(3) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva sa určí tak, že
veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto
podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak prijímateľ užíva podlahovú plochu
obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti,
ktorú občan užíva sa znižuje o 30%.
(4) Výška úhrady za bývanie na deň a na prijímateľa sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady
za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti
a veľkosti
podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy
príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva.
(5) Úhrada za bývanie určená podľa ods. 4 sa zvyšuje na deň a na prijímateľa o
a) 0,40 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ
b) 0,23 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.
(6) Výška úhrady za odvoz odpadu na jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení
opatrovateľskej služby sa určuje v sume 2,02 Eur na mesiac.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
(1) Výška úhrady v zariadení opatrovateľskej služby, v ktorom sa úhrada za túto službu
platí na deň a na prijímateľa sociálnej služby:
a) pri nepriaznivom zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby, v dôsledku ktorého
potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane
holenia, pomoc
pri obliekaní a vyzliekaní, alebo pri poberaní dávok čiastočnej
bezvládnosti, pri
starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne je 1,36 Eur – stupeň
odkázanosti III.
b) pri nepriaznivom zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby, v dôsledku ktorého
potrebuje okrem pomoci uvedenej pod písmenom a) pomoc inej osoby pri presune na
vozík, stoličku, lôžko a pomoc pri využití sociálneho zariadenia alebo sústavný
dohľad u prijímateľov
s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania,

alebo pri poberaní dávok prevažnej bezvládnosti, pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje
celoročne je 1,96 Eur – stupeň odkázanosti IV.
c) pri nepriaznivom zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby, v ktorého dôsledku
potrebuje okrem pomoci uvedenej pod písmenami a) a b) pomoc inej osoby na
zabezpečenie
nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt na
lôžku, alebo pri poberaní dávok úplnej bezvládnosti , pri starostlivosti, ktorá sa
poskytuje celoročne je 2,59 Eur – stupeň odkázanosti V. a VI.
(2) Výška úhrady pre ostatných prijímateľov sociálnej služby na deň na prijímateľa pri
starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby, ktorá sa poskytuje celoročne, je 0,80 Eur
– stupeň odkázanosti I. a II.

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení opatrovateľskej
služby
(1) Úhrada za služby poskytované v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej
služby sa určuje pri starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby, ktorá sa poskytuje
celoročne ako 30- násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie a pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej osoby.
(2) Celková úhrada za služby v zariadení opatrovateľskej služby sa určí ako súčet
parciálnych úhrad za stravovanie, bývanie a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
v kalendárnom mesiaci.
(3) Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
opatrovateľskej služby sa úhrada alebo jej časť vráti, alebo tento prijímateľ úhradu za
poskytované služby, za ktoré je povinný platiť doplatí, podľa skutočného rozsahu
kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.
(4) Úhradu za služby poskytované prijímateľovi sociálnej služby v zariadení
opatrovateľskej služby platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa služby
poskytujú, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do
zariadenia v priebehu kalendárneho mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa
nástupu do zariadenia pomernú časť úhrady podľa počtu dní, počas ktorých sa v danom
mesiaci poskytovali.
(5) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné a obslužné činnosti ( pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej osoby a stravovanie ) okrem úhrady sa ubytovanie, ak voľné
miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej
služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
(6) Ak zo strany prijímateľa sociálnej služby došlo k prerušeniu poskytovania služieb
v zariadení opatrovateľskej služby bez jeho oznámenia a povolenia zo strany
zariadenia, zaplatená úhrada sa nevracia.
(7) Mesto Jelšava je oprávnené upraviť výšku úhrad v nadväznosti na zmeny ekonomicky
oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.

§ 5
Splatnosť úhrady a spôsob plnenia
(1) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí subjekt podľa § 2 a § 4 tohto nariadenia podľa
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najneskôr však do 15 dňa mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá, za príslušný mesiac.
(2) Úhradu je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet verejného
poskytovateľa.
(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude upravený v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Jelšave
dňa 17. 06. 2009.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť
Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia
úhrady za sociálne služby.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Jelšave.

V Jelšave dňa 17. 06. 2009

MVDr. Milan Kolesár
primátor

