
1 
 

Dodatok č. 2  
k všeobecne záväznému nariadeniu  
mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová 

Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) Zákona Slovenskej 
národnej rady 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 vydáva 

 
dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012 o 
poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 
 

 
 

Úvodné ustanovenie  
§ 1  

Predmet nariadenia  

1. Tento dodatok mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves 
č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby.  

 
 

§ 2 
Základné ustanovenia 

1. Doterajší Článok I. § 2 Druhy a formy sociálnych služieb, ods. 2 znie:  

“Sociálne služby poskytované v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves podľa druhu sú: 
a) sociálne služby krízovej intervencie: 

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú: 
1.1 komunitné centrum, 
1.2 nocľaháreň, 

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú: 
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 
2. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v 

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku: 
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1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 
ktorými sú: 
1.1 zariadenie pre seniorov (ZPS), 
1.2 zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), 

2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) 
d) podporné služby, ktorými sú: 

1. odľahčovacia služba, 
2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre (Kluby dôchodcov), 
3. poskytovanie sociálnej služby v jedálni.” 

 
2. V Článku I. § 4 ods. 3 znie: 

„3. Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZPS, ZOS 
a opatrovateľskú službu považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, 
a ak to ich povaha pripúšťa aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší 
ako suma 10 000 eur. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 
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 iba 
zákona o sociálnych službách) preukazujú na účely posúdenia majetok, ktorý vlastnia v čase 
podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a počas poskytovania 
sociálnej služby. Za majetok prijímateľa sociálnej služby a fyzických osôb uvedených v § 73 
ods. 12 zákona o sociálnych službách možno považovať len podiel majetku pripadajúci na 
tohto prijímateľa sociálnej služby a na tieto osoby.“ 
 

3. V Článku I. § 4 ods. 4 znie:  

„4. Skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur, sa 
preukazuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 4b zákona o sociálnych službách s 
osvedčeným podpisom, okrem fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára 
o jej zdravotnom stave nemôže sama taký právny úkon urobiť. Ak sú pochybnosti o hodnote 
majetku, mesto zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom a uhradí náklady 
súvisiace s vyhotovením tohto posudku. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v 
§ 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách sú povinní pri vypracovaní znaleckého posudku 
umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.“ 

 
4. V Článku I. § 4 sa za ods. 4 vkladajú ods. 5, 6, 7, 8, 9, ktoré znejú: 

„5. Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa neprihliada na tento 
majetok: 
 a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie, ak odsek 7 
neustanovuje inak, 
 b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie: 
 1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby, 
 2. deti prijímateľa sociálnej služby, 
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 3. rodičia prijímateľa sociálnej služby, 
 4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, 
 c) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre 
svoju potrebu, 
 d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva, 
 e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, 
ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej 
núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia, 
 f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia, 
 g) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými 
mravmi, 
 h) majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej 
zdravotnom stave nemôže sama preukázať skutočnosti podľa odsekov 5 a 9. 
 
6. Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v ZPS sa prihliada aj na 
nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred začatím 
poskytovania sociálnej služby. 
 
7. U fyzických osôb uvedených v odseku 5 písm. b) sa na majetok uvedený v odseku 5 písm. b) 
až g) neprihliada. Ak tieto fyzické osoby vlastnia ďalšiu nehnuteľnosť okrem nehnuteľnosti, 
ktorú užívajú na trvalé bývanie, na túto ďalšiu nehnuteľnosť sa prihliada. Ak prijímateľ 
sociálnej služby nehnuteľnosť užíva na trvalé bývanie a túto nehnuteľnosť má v podielovom 
spoluvlastníctve s inou osobou, ako je fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. b), zohľadňuje 
sa len spoluvlastnícky podiel prijímateľa sociálnej služby. 
 
8. Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZPS, ZOS a opatrovateľskú 
službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného 
majetku prijímateľom sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, 
ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré 
sa prihliada na predaj nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon, ktorým sa zmenšil 
nehnuteľný majetok prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie 
piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v 
ktorom sa príjem a majetok na účely platenia úhrady posudzujú a zisťujú. Právny úkon, 
ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok bez primeraného protiplnenia, je na účely tohto zákona 
bezodplatný právny úkon alebo odplatný právny úkon, na ktorého základe prijímateľ sociálnej 
služby nezískal plnenie alebo získal plnenie, ktorého hodnota je podstatne nižšia ako 
všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu. 
 
9. Skutočnosti podľa odseku 8 preukazuje prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s 
osvedčeným podpisom a pri predaji nehnuteľného majetku aj kúpnou zmluvou, na ktorej 
základe bolo zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Povinnosť podať 
vyhlásenie s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá na základe 
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potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama taký právny úkon 
urobiť.“ 
 

5. V Článku I. § 4 ods. 5 bude ods. 10. 
 
6. V Článku I. § 5 ods. 4  znie: 

„4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku 
svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť 
zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie 
sumy úhrady za sociálnu službu a pri pochybnostiach umožniť znalcovi vykonať obhliadku 
majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby nesplní 
povinnosť podľa prvej vety, § 73 ods. 1 až 10 a 12 zákona o sociálnych službách sa na účely 
platenia úhrady za sociálnu službu nepoužije.“  
 

7. V Článku I. § 5 sa za ods. 4  vkladá ods. 5, 6, 7, 8, 9,  ktoré znejú: 

„5. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny 
mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať, 
ak § 72a ods. 2  zákona o sociálnych službách neustanovuje inak. 
 
6. Ak sa zmení skutočnosť rozhodujúca na platenie úhrady za sociálnu službu v priebehu 
poskytovania sociálnej služby, príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje 
ako príjem za kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena tejto skutočnosti. Táto zmena 
skutočnosti rozhodujúcej na platenie úhrady za sociálnu službu ovplyvní výšku úhrady za 
sociálnu službu až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Za zmenu skutočnosti, ktorá má 
rozhodujúci vplyv na platenie úhrady za sociálnu službu, sa na účely tohto zákona nepovažuje 
zníženie mesačného príjmu alebo zvýšenie mesačného príjmu najviac o sumu päť eur. To 
neplatí, ak sa príjem zisťuje podľa § 72a ods. 2 zákona o sociálnych službách. 
 
7. Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 6 poskytovateľ sociálnej služby vyzve 
fyzickú osobu predložiť doklady o výške príjmu. 
 
8. Pri zisťovaní príjmu za kalendárny mesiac sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli 
vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a 
spoločne započítavajú za obdobie kalendárneho mesiaca podľa odseku 5. Pri zisťovaní príjmu 
alebo pri prehodnocovaní príjmu za kalendárny rok sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a 
boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a 
spoločne započítavajú za obdobie január až december kalendárneho roka podľa odseku 5. 
 
9. Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa spoločne posudzujú a spoločne 
započítavajú príjmy u osôb podľa § 72a ods. 8 až 12 zákona o sociálnych službách. Príjem 
posudzovanej fyzickej osoby sa určí tak, že súčet príjmu posudzovanej fyzickej osoby a 
príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, sa vydelí 
počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú.“ 
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8. V Článku I. § 6 ods. 2, 4 až 9 znejú: 

„2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti 
úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako sú sumy ustanovené v tomto paragrafe 
a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak § 72 ods. 8 a 10 
až 17 zákona o sociálnych službách neustanovuje inak. Prijímateľ sociálnej služby podľa 
prvej vety nie je povinný platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu. 
 
4. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom3. 
 
5. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom3. Po zaplatení úhrady za celoročnú 
pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi 
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 75 % sumy životného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom3. 
 
6. Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 60 % sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. Po zaplatení úhrady za týždennú 
pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi 
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 85 % sumy životného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom3. 
 
7. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním 
stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom3. 
 
8. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne a započítava spoločne s 
príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú a spoločne 
započítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby 
zostať suma uvedená v tomto paragrafe a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne 
posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať 
mesačne z ich príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným 
predpisom3. 
 
9. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 
alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu a táto povinnosť nevznikne ani 
zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, 
nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej 
služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. Vymáhanie pohľadávky voči prijímateľovi 
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sociálnej služby je možné uplatniť nielen v dedičskom konaní, ale aj počas jeho života, ak 
nastanú zmeny v príjme alebo majetkových pomeroch prijímateľa sociálnej služby. V prípade, 
že je prijímateľ sociálnej služby nezaopatreným dieťaťom, pohľadávka poskytovateľa 
sociálnej služby je pohľadávkou voči fyzickej osobe, ktorá má k tomuto dieťaťu vyživovaciu 
povinnosť. Poskytovateľ sociálnej služby nemôže pohľadávku na úhradu za sociálnu službu 
postúpiť tretej osobe.“ 
 

9. V Článku I. § 7 ods. 2, 4, 5 sa menia: 

„2. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za 
sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, prechádza 
postupne táto povinnosť na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem neposudzuje 
spoločne a nezapočítava spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným 
plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 
1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom3. 
 
4. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 1, mesto vydá rozhodnutie o povinnosti 
zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za 
prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 
alebo jej časť. 
 
5. Fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách sú povinné 
poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením 
preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v 
hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu a pri 
pochybnostiach umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa 
majetku. Ak fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách nesplnia 
povinnosť podľa prvej vety, § 73 ods. 1 až 10 a 12 zákona o sociálnych službách sa na účely 
platenia úhrady za sociálnu službu nepoužije.“ 
 

10. V Článku I. § 8 ods. 1 znie: 

„1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, 
ak to potrebujú4.  

4 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov.“ 
 

11. V Článku I. § 17 znie: 

„§ 17 
Zariadenie pre seniorov 

1.  V zariadení pre seniorov (ďalej iba ZpS) sa poskytuje sociálna služba  
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a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách, alebo 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 
2.  V zariadení pre seniorov sa  

a) poskytuje  
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie, 
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
7. osobné vybavenie, 

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
c) zabezpečuje záujmová činnosť. 
 

3. V ZpS sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách. 
 
4. V ZpS sa sociálna služba poskytuje celoročnou pobytovou formou.“ 
 

12. V Článku I. v § 20 sa za ods. 5 dopĺňa ods. 6, ktorý znie: 

„6. Výška úhrady pre prijímateľa sociálnej služby ubytovaných v apartmánoch č. 430 a č. 439 
je zhodná s výškou úhrady za ubytovanie v trojlôžkovej izbe.“ 

 
13. V Článku I. § 21 ods. 1, 2, 3, 4 znie: 

„1 Prijímateľ sociálnej služby v ZPS s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci 
tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 
Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v ZPS s poskytovaním stravovania odobrať v rámci 
tejto sociálnej služby jedlo sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je 
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého 
bodu zákona o sociálnych službách a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa 
prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f) zákona o sociálnych službách, nebol pozbavený 
spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ak má 
toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické 
podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby alebo tento prijímateľ 
sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak. 
 
2. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri 
diabetickej diéte sú to tri vedľajšie jedlá. Zariadenie si s prijímateľom sociálnej služby 
dohodne podmienky poskytovania stravovania pri nástupe do zariadenia. 
 
3. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Výška stravnej jednotky pre stravu 
racionálnu, šetriacu a neslanú diétu je 2,98 €/deň a pre diétu diabetickú 3,75 €/deň. Za 
celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 
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4. Výška úhrady pre prijímateľa sociálnej služby sa skladá z úhrady za suroviny a časti 
režijných nákladov a je nasledovná: 

Druh     Úhrada 
Strava racionálna, šetriaca a neslaná diéta 4,00 € 
Diéta diabetická  5,00 € 

 
14. V Článku I. § 24 sa vypúšťa. 
 

       15. V Článku I. doterajší § 25 bude § 24, ktorý znie: 

„§ 24  
Zariadenie opatrovateľskej služby 

1. V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej iba ZOS) sa poskytuje sociálna služba na určitý 
čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 
 
2.  V zariadení opatrovateľskej služby sa  
a) poskytuje  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie, 
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 
 
3. V ZOS sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách. 
 
4. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v ZOS, výšku a spôsob úhrady za sociálnu 
službu upravuje zmluva a poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o 
sociálnych službách.“ 
 
       16. V Článku I. doterajšie § 26, 27, 28 budú § 25, 26, 27 
 
       17. V Článku I. doterajší § 29 bude § 28, v ktorom ods. 1, 2, 3, 4 znie: 

„1. Prijímateľ sociálnej služby v ZOS s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci 
tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 
Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v ZOS s poskytovaním stravovania odobrať v rámci 
tejto sociálnej služby jedlo sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je 
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého 
bodu zákona o sociálnych službách a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa 
prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f) zákona o sociálnych službách, nebol pozbavený 
spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ak má 
toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické 
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podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby alebo tento prijímateľ 
sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak. 
 
2. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri 
diabetickej diéte sú to tri vedľajšie jedlá. Zariadenie si s prijímateľom sociálnej služby 
dohodne podmienky poskytovania stravovania pri nástupe do zariadenia. 
 
3. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Výška stravnej jednotky pre stravu 
racionálnu, šetriacu a neslanú diétu je 2,98 €/deň a pre diétu diabetickú 3,75 €/deň. Za 
celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 
 
4. Výška úhrady pre prijímateľa sociálnej služby sa skladá z úhrady za suroviny a časti 
režijných nákladov a je nasledovná: 

Druh     Úhrada 
Strava racionálna, šetriaca a neslaná diéta 4,00 € 
Diéta diabetická  5,00 € 

        
       18. V Článku I. doterajšie § 30, 31 budú § 29, 30. 
 
       19. V Článku I. § 32 sa vypúšťa. 
 
       20. V Článku I. doterajšie § 33 až § 39 budú § 31 až § 37. 
 

21. V Článku I. § 34 ods. 1 znie:  

„1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na 
podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o 
dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom 
alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.“ 
 
      22. V Článku I. § 34 doterajšie ods. 2, 3, 4 sa označujú ako ods. 5, 6, 7. 
 
      23. V Článku I. § 34 sa za ods. 1 vkladá ods. 2, 3, 4, ktorý znie: 

„2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o 
dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak 
a) nemôže z dôvodov podľa ods. 3 tohto ustanovenia zabezpečiť osobnú starostlivosť o 

dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v 
záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu,  

b) voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo 
ods. 1 tohto ustanovenia. 
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3. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť osobnú starostlivosť o 
maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny, sa považujú najmä 
a) choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené 

do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov, 
b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na 

základe rozhodnutia súdu, 
c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí 

súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí. 
 

4. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje 
do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.“ 
  
 

 

Záverečné ustanovenia 
§ 3 

Účinnosť dodatku 

1. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 
1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby bol vyvesený 
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta od 29. 03. 2018. 

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 2 k všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 1/2012 na zasadnutí dňa 19. 04. 2018, uznesením č.. 
 
3. Dodatok  č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 bol vyhlásený vyvesením na 
úradnej tabuli 19. 04. 2018 a nadobúda účinnosť dňom 03. 05. 2018. 
 
 
 
 
 
 

        PhDr. Ján Volný, PhD. 
                     primátor mesta 


