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Spišská Nová Ves, 08.06.2011 

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 16.06.2011 

 

PREDMET 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované  

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská 

Nová Ves 

 

Predkladá:  Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí 

 

Spracoval:   Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí 



 

   Ing. Štefan Šiška, riaditeľ Domova dôchodcov 

 

Prerokované:  v Mestskej rade dňa 27.05.2011 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

Schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 

 

Ukladá: 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves vrátane jeho úplného znenia vyhlásiť 

vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa k dodatku č.1 k VZN č. 4/2010 

  

 
 Dňa 01.07.2010 nadobudlo účinnosť VZN č.4/2010 o úhradách za sociálne služby 
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská 
Nová Ves. Predmetom VZN č.4/2010 je stanovenie výšky úhrad prijímateľa sociálnej služby, 
ktoré mu poskytuje mesto, resp. organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská 
Nová Ves.  
 Aplikácia uvedeného VZN č.4/2010 v praxi priniesla počas uplynulého obdobia 
potrebu riešiť aj iné služby, keď poskytovateľ sociálnej služby za účelom zvýšenia kvality 
poskytovanej sociálnej služby vykonával, alebo zabezpečoval vykonávanie iných činností, 
ktoré nie je povinný vykonávať podľa zákona o sociálnych službách a nemal možnosť 
vyúčtovať adekvátnu výšku úhrady za poskytovanú službu. Jedná sa o činnosti vymenované 
v § 8 a § 9 v bode č. 10, písmeno a) až c). Výkon vybraných činností navrhujeme doplniť 
podľa predloženého návrhu dodatku č.1 k VZN č.4/2010 a oceniť ich jednotkovou cenou za 
výkon, resp. za 1 hod.  Dopyt po jednoposteľových izbách navrhujeme riešiť 
zrovnoprávnením poplatku na všetkých podlažiach /oddeleniach/. Poslednou navrhovanou 
zmenou je úprava výšky úhrady za ubytovanie klientov ZOS Slovenská ul. 30 počas 
rekonštrukcie budovy.  
 
K bodu 1 dodatku 
 
 
Návrh na zjednotenie spoplatnenia jednoposteľových izieb v celom zariadení pre seniorov na 
Brezovej ul. č.32  

Pôvodné znenie  § 8 bodu 6  

1. Výška úhrady za ubytovanie sa určí nasledovne: 
A. Výška úhrady za 1 m2 podlahovej plochy je 0,13 EUR. 
B. Úhrada za ubytovanie určená v odseku A sa zvyšuje  
a) o 0,16 EUR na deň a občana, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja 

a viac klientov a na jedného klienta pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy obytnej 
miestnosti , 

b) o 100 % v izbách a apartmánoch na 4. oddelení. 
 

Navrhované znenie  § 8 bodu 6 písm.B b) 

c) 100 % v jednoposteľových izbách a apartmánoch. 
 
 
K bodu 2 a 4 dodatku  
 
 
Návrh na vykonávanie a spoplatnenie iných konkrétnych činností, ktoré nie je poskytovateľ 
povinný  vykonávať podľa zákona o sociálnych službách a nemal možnosť vyúčtovať 
adekvátnu výšku úhrady za poskytovanú službu. Služby budú poskytované v Zariadení pre 
seniorov podľa § 8 a Zariadení opatrovateľskej starostlivosti podľa § 9. 
 
 



Pôvodné znenie bodu 10 

§ 8 -  Zariadenie pre seniorov  a § 9 Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti 

10. Výška úhrady za služby nad rámec bežnej starostlivosti je 1,10 € na hodinu. 
 

 Navrhované znenie  § 8 bodu 10 a § 9 bodu 10 

10. Výška úhrady za iné činnosti je nasledovná: 
 
a)   výška úhrady za doprovod na lekárske ošetrenie, s výnimkou úrazu, akútneho stavu, 
imobilných prijímateľov a prijímateľov zbavených spôsobilosti na právne úkony a držiteľov 
preukazu ŤZP je 1€ na hodinu, 
b) výška úhrady za  poskytnutie služby nad rámec nevyhnutnej starostlivosti, napr. výmena 
posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako je 
stanovené vnútorným predpisom poskytovateľa sociálnej služby je 1,5 €, 
c)  výška úhrady  za poskytnutie služby v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia 
domáceho poriadku pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok je stanovená v členení: 

Vykonanie základnej osobnej hygieny    1 € 
Prezlečenie posteľnej bielizne     1 € 
Pranie znečistených osobných vecí a posteľnej bielizne  1 € 
Čistenie podlahy       1 € 

 
d)  výška úhrady za ďalšie iné činnosti, na ktorých sa prijímateľ sociálnej služby na ich 
poskytovaní dohodol s poskytovateľom je  1,10 € na hodinu. 
 

K bodu 3 dodatku 
 

Dôvodom doplnenia textu v § 9, bod 6  je reakcia na predpokladanú rekonštrukciu 
ZOS Slovenská u. 30. Vzhľadom k tomu, že predpokladáme ponechanie fungovania ZOS 
v náhradných priestoroch je potrebné riešiť výšku úhrady za ubytovanie. 

Doplnenie textu za bodom B -  je riešenie výšky úhrady za ubytovanie obyvateľov, 
ktorí v súčasnom období sú umiestnení v ZOS na Slovenskej ulici, majú účtovanú úhradu 
podľa VZN č.4/2010 a predpokladáme ich dočasné presťahovanie na Brezovú ulicu 32, do 
priestorov na 4. nadzemnom podlaží.  

Cena ubytovania v týchto priestoroch je riešená ako nadštandardné ubytovanie. 
Vzhľadom k tomu, že predpokladáme „zahustenie obyvateľov v terajších 2 apartmánoch“ zo 
severnej strany budovy 5 – 6 obyvateľmi v každom z nich výška úhrady stanovená za 
apartmán nemá opodstatnenie. Druhým dôvodom je priechodnosť miestností, čo znižuje 
komfort ubytovania. Z uvedených dôvodov súčasný výpočet úhrady nepokladáme za 
relevantný pre objektívne stanovenie výšky úhrady. 

Pri zohľadnení uvedených faktorov navrhujeme na prechodnú dobu – počas 
rekonštrukcie ZOS Slovenská ul.30 – riešiť výšku úhrady za ubytovanie súčasných, ako aj 
nových klientov ZOS počas rekonštrukčných prác v pôvodnej výške podľa doposiaľ 
uzatvorených zmlúv, resp. pre nových klientov ZOS na prechodnú dobu stanoviť  výpočet 
úhrady za ubytovanie ako za ZOS Slovenská ul. podľa VZN č.4/2010. 



 

Pôvodné znenie  § 9 bodu 6  

6.  Výška úhrady za ubytovanie sa určí nasledovne: 
A. Výška úhrady za 1 m2 podlahovej plochy je 0,13 EUR. 
B. Úhrada za ubytovanie určená v odseku A sa zvyšuje na deň a občana o 0,16 EUR, ak 
podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac klientov a na jedného klienta 
pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti. 
 

Navrhované doplnené znenie  § 9 bodu 6 za bodom B  

 Počas rekonštrukčných prác ZOS na Slovenskej ulici v inom - náhradnom prostredí - 
sa výška úhrady za ubytovanie klientov ZOS ponecháva v pôvodne zmluvne dohodnutej 
výške.  
Výška  úhrady  za  ubytovanie   nových   klientov  ZOS  počas  jej  rekonštrukcie  sa  vypočíta  
v zmysle  jednotlivých bodov § 9.  
 

 
Spišská Nová Ves, 8.6.2011 
Spracovali:   Ing. Pastiran, Ing. Šiška 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Nová Ves na základe § 4 ods.3 písm. p), § 6 ods. 2 a § 
11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe § 72 ods.2 , § 77 ods. 2 a § 80 písm. e) zákona NR SR 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 a novely zákona o sociálnych službách č. 551/2010 Z. 
z. vydáva  
 
 

Dodatok č.1 k VZN č. 4/2010 

  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 4/2010 o úhradách za 
sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 
 

 
       1.   V § 8  bod 6 písm.B. b) sa nahrádza novým znením nasledovne: 
 
b)  o 100% v jednoposteľových izbách a apartmánoch 

 
2. V § 8  sa  znenie bodu 10  ruší a nahrádza novým znením nasledovne: 

 
10. Poskytovateľ sociálnej služby môže  za  účelom  zvýšenia  kvality poskytovanej  sociálnej  
      služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností,    
      ktoré nie je povinný vykonávať, zabezpečovať  alebo  utvárať  podmienky na vykonávanie  
      týchto činností podľa zákona o sociálnych službách. 
 
      Výška úhrady za iné činnosti je nasledovná: 
 

a) doprovod na lekárske ošetrenie, s výnimkou úrazu, akútneho stavu, imobilných                 
prijímateľov,  prijímateľov zbavených spôsobilosti na právne úkony a držiteľov 
preukazu ŤZP  1€ na hodinu, 

 
b) výmena posteľnej bielizne častejšie ako je stanovené vnútorným predpisom 

poskytovateľa sociálnej služby  1 €, 
 

c) upratovanie častejšie ako je stanovené vnútorným predpisom poskytovateľa sociálnej 
služby  2  €, 

 
 

d) poskytnutie služby v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho 
poriadku pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok v členení: 

 
vykonanie základnej osobnej hygieny    1 € 
prezlečenie posteľnej bielizne     1 € 
pranie znečistených osobných vecí a posteľnej bielizne  1 € 
čistenie podlahy       1 € 

 



e) ďalšie iné činnosti nad rámec štandardne poskytovaných služieb, na ktorých sa 
prijímateľ sociálnej služby dohodol s poskytovateľom   1,10 € na hodinu.  

 
     Prijímateľ sociálnej služby za poskytnuté iné činnosti je povinný poskytovateľovi sociálnej 
služby  zaplatiť.   Úhrada  za  iné  činnosti  bude   prijímateľovi   sociálnej  služby  započítaná  
do celkovej úhrady za kalendárny mesiac, kedy mu bola iná činnosť poskytnutá. Evidenciu 
poskytnutých iných činnosti zabezpečí poskytovateľ sociálnej služby. 
 
 

3.V § 9, bod 6  sa dopĺňa za bodom B. takto:  
 
Počas rekonštrukčných prác ZOS na Slovenskej ulici v inom - náhradnom prostredí - 

sa výška úhrady za ubytovanie klientov ZOS ponecháva v pôvodne zmluvne dohodnutej 
výške.  
Výška  úhrady  za  ubytovanie   nových   klientov  ZOS  počas  jej  rekonštrukcie  sa  vypočíta  
v zmysle  jednotlivých bodov § 9.  
 

4. V § 9  sa znenie bodu 10 ruší a nahrádza novým znením nasledovne: 
 
10. Poskytovateľ  sociálnej  služby  môže  za  účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej  
      služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností,   
      ktoré nie je povinný vykonávať, zabezpečovať  alebo utvárať  podmienky  na vykonávanie  
      týchto činností podľa zákona o sociálnych službách. 
 
       Výška úhrady za iné činnosti je nasledovná: 
 

a) doprovod na lekárske ošetrenie, s výnimkou úrazu, akútneho stavu, imobilných 
prijímateľov,  prijímateľov zbavených spôsobilosti na právne úkony a držiteľov 
preukazu ŤZP  1€ na hodinu, 

 
b) výmena posteľnej bielizne častejšie ako je stanovené vnútorným predpisom 

poskytovateľa sociálnej služby  1 €, 
 

c) upratovanie častejšie ako je stanovené vnútorným predpisom poskytovateľa sociálnej 
služby  2  €, 
 

 
d) poskytnutie služby v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho 

poriadku pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok v členení: 
 

vykonanie základnej osobnej hygieny    1 € 
prezlečenie posteľnej bielizne     1 € 
pranie znečistených osobných vecí a posteľnej bielizne  1 € 
čistenie podlahy       1 € 

 
e) ďalšie iné činnosti nad rámec štandardne poskytovaných služieb, na ktorých sa 

prijímateľ sociálnej služby dohodol s poskytovateľom  1,10 € na hodinu. 
 



     Prijímateľ sociálnej služby za poskytnuté iné činnosti je povinný poskytovateľovi sociálnej 
služby zaplatiť. Úhrada za iné činnosti bude prijímateľovi sociálnej služby započítaná do 
celkovej úhrady za kalendárny mesiac, kedy mu bola iná činnosť poskytnutá. Evidenciu 
poskytnutých iných činnosti zabezpečí poskytovateľ sociálnej služby. 
 
 
 
Dodatok č. 1 k VZN č.4/2010 bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 
www.spisskanovaves.eu dňa 1.6.2011. Dodatok č.1 k VZN č.4/2010 bol chválený dňa   
............... 2011  uznesením MsZ  č. ..............., vyvesený na úradnej tabuli dňa................2011 
a nadobúda   účinnosť dňom  1 .... .2011.             

  

 
 
 
 
        PhDr. Ján Volný, PhD. 
             primátor mesta 
 

 

 

 

 

  


