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                                            Spišská Nová Ves  10.02.2009 
   

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Dňa 19.02.2009 
 
PREDMET 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2009  
o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves 
 
Predkladá:   Ing. Marian Kellner, poverený prednosta MsÚ 
 
Spracoval: Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru financií, školstva a soc. vecí 
 
Prerokované:  v MsR dňa 09.02.2009    
      
Dôvod predloženia: Zákon č. 448/2008 Zz. o sociálnych službách  
   
Prizvaný:   
 
Podpisy:   
 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
schvaľuje: 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2009  
o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves 
 
ukladá: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2009  
o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.  1/2009   
o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v zmysle § 4 ods. 3 písm.l) a p), § 6 a § 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
§ 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Čl. I 
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje sumy úhrady za sociálne 
služby, spôsob určenia úhrady za sociálne služby a platenia úhrady za sociálne služby, 
v zmysle ustanovenia § 72, § 73 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, poskytované 
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. 
 

Čl. II 
SOCIÁLNE  SLUŽBY 

 
§ 2 

Druh sociálnej služby, formy sociálnej služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves 

 
1. Mesto Spišská Nová Ves poskytuje: 
 
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 
životných potrieb, ktorými sú  

1. nocľaháreň. 
 
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 
ktorými sú: 1. zariadenie pre seniorov 

2. zariadenie opatrovateľskej služby 
3. opatrovateľská služba 

  
c) podporné sociálne služby, ktorými sú:  

1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni 
2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 

 
 
 



Čl. III 
USTANOVENIA  O ÚHRADÁCH  ZA  SOCIÁLNE  SLUŽBY 

 
§ 3 

Určenie sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia a platenia úhrad 
 
1. Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej 
služby: 
 
a) nocľaháreň 
b) zariadenie pre seniorov 
c) zariadenie opatrovateľskej služby 
d) opatrovateľská služba 
e) jedáleň 
f) denné centrum 
 
2. Úhrada za sociálne služby sa stanovuje podľa druhu sociálnej služby za podmienok 
uvedených v nasledujúcich ustanoveniach. 
 
3. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby v zmysle § 74 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
 

§ 4 
Úhrady za sociálne služby v nocľahárni 

 
1. Úhrada za sociálne služby v Dome humanity Nádej, Tehelná ulica č. 27 Spišská Nová Ves 
sa stanovuje na noc nasledovne: 
 
a) pre občana v hmotnej núdzi     0,70 €/ 21,08 Sk/ doteraz 20,-Sk 
b) pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi 1,20 €/ 36,15 Sk/ doteraz 35,-Sk 
c) pre občana s trvalým pobytom v inej obci   1,20 €/ 36,15 Sk/ doteraz 35,-Sk 
 

§ 5 
Úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov 

 
1. V Zariadení pre seniorov na Brezovej ulici č. 32 v Spišskej Novej Vsi sa stanovujú úhrady 
nasledovne: 
 
a/ denná úhrada za sociálne služby /odborné, obslužné a ďalšie činnosti/ poskytované 
v zariadení pre seniorov: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  
 
I. a II. stupeň       1,10 €/ 33,13 Sk/ doteraz 34,-Sk 
III. stupeň       1,65 €/ 49,70 Sk/ doteraz 50,-Sk 
IV. stupeň       2,25 €/ 67,78 Sk/ doteraz 68,-Sk 
V. a VI. stupeň      2,50 €/ 75,31 Sk/ doteraz 75,-Sk 
 
 
b/ denná úhrada ubytovanie 



 
- výška úhrady za 1 m2 podlahovej plochy je   0,13 €/ 3,91 Sk/ doteraz 4,-Sk 
 
- výška úhrady za ubytovanie sa zvyšuje, ak na jedného občana pripadá viac ako 8 m2 

podlahovej plochy obytnej miestnosti  
- výška úhrady za 1m2 podlahovej plochy je  0,16 €/ 4,82 Sk/ doteraz 5,-Sk 
 
- výška úhrady v jednoposteľových izbách a apartmánoch sa zvyšuje o 100 %. 

 
c/ denná úhrada za stravovanie 
 
- výška úhrady racionálnej stravy    2,98 €/ 89,77 Sk/ doteraz 90,-Sk 
- výška úhrady pri diabetickej strave    3,75 €/ 112,97 Sk/ doteraz 113,-Sk 
 
- na prilepšenie stravy sa zvyšujú výdavky na potraviny o 8,30 €/250,04 Sk/ občan /rok / 
doteraz 250,-Sk 
 

§ 6 
Úhrada za sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby 

 
1. V Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Slovenská č. 30 v Spišskej Novej Vsi sa stanovujú 
úhrady nasledovne: 
 
a/ denná úhrada za sociálne služby /odborné, obslužné a ďalšie činnosti/ poskytované 
v zariadení opatrovateľskej služby nasledovne: 
 
 - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
 
I. a II. stupeň       1,10 €/ 33,13 Sk/ doteraz 34,-Sk 
III. stupeň       1,65 €/ 49,70 Sk/ doteraz 50,-Sk 
IV. stupeň       2,25 €/ 67,78 Sk/ doteraz 68,-Sk 
V. a VI. stupeň      2,50 €/ 75,31 Sk/ doteraz 75,-Sk 
 
b/ denná úhrada za ubytovanie 
 

- výška úhrady za 1 m2 podlahovej plochy je   0,13 €/ 3,91 Sk/ doteraz 4,-Sk 
 
- výška úhrady za ubytovanie, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti sa zvyšuje ak na 

jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti sa úhrada 
zvyšuje na       0,16 €/ 4,82 Sk/ doteraz 5,-Sk 

 
- výška úhrady v jednoposteľových izbách a apartmánoch sa zvyšuje o 100 %. 

 
c/ denná úhrada za stravovanie 
 
- výška úhrady racionálnej stravy    2,98 €/ 89,77 Sk/ doteraz 90,-Sk 
- výška úhrady pri diabetickej strave    3,75 €/ 112,97 Sk/ doteraz 113,-Sk 
 
- na prilepšenie stravy sa zvyšujú výdavky na potraviny o 8,30 €/250,04 Sk/ občan /rok / 
doteraz 250,-Sk 



§ 7 
 

Úhrada za sociálne služby – opatrovateľská služba 
 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch, 
maximálne 7,5 hodín denne. 
2. V prípade, ak o opatrovateľskú službu požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej 
domácnosti poskytne sa týmto opatrovateľská služba v rozsahu maximálne 7,5 h /deň/ 
domácnosť. 
3. Za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby je určená úhrada vo výške 1,10 €/ 33,13 Sk 
 

§ 8 
Úhrada za sociálne služby – jedáleň 

 
1. Výška úhrady za obed je stanovená v rámci stravnej jednotky a režijných nákladov 2,05 €/ 
61,75 Sk/ doteraz 62,- Sk a donáška v rámci rozvozu obedov vo výške 0,36 €/ 10,84 Sk/ 
doteraz 11,-Sk. 
 

§ 9 
Úhrady za sociálne služby – denné centrum 

 
1. Denné centrum – Klub dôchodcov Levočská ulica, Klub dôchodcov Fabiniho ulica, Klub 
dôchodcov Novoveská Huta. 
 
2. Sociálne služby /sociálne poradenstvo a záujmová činnosť/ sa v dennom centre poskytuje 
bezplatne. 
 

Čl. IV 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
§ 10 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
zasadnutí dňa ................................... uznesením č. ........................../2009 a toto VZN 
nadobúda účinnosť 01.03.2009. 
 
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 1/2009 stráca účinnosť a platnosť Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta spišská Nová Ves č. 5/2007 O spôsobe úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby schválené uznesením č. 208 Mestského 
zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves konaného dňa 13.12.2007.    
 
                  . 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa k zmene VZN o sociálnych službách 
 
   V zmysle 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, 
ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2009 (nahradil zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci)  je 
potrebné prijať nové VZN Mesta Spišská Nová Ves o úhradách za sociálne služby (doterajšie 
VZN  č.5/2007). 
     Ide o úplne novú právnu normu v sociálnej oblasti, ktorou sa mení charakter výkonu 
originálnej pôsobnosti pri sociálnych službách.  
     Ustanovenia tohto zákona zavádzajú mnohé nové povinnosti obcí s účinnosťou od 
1.1.2009 do 1.1.2013. 
     Pretože sa jedná o rozsiahle zmeny a úpravy v tejto dôvodovej správe sa zameriavame len 
na problematiku úhrad za sociálne služby poskytované v zariadeniach v našej zriaďovateľskej 
pôsobnosti podľa  paragrafov takto:  
 

-  § 2 – uvádza služby, ktoré poskytujeme, vrátane  ich nových názvov podľa zákona 
napr. Zariadenie pre seniorov /predtým  Domov dôchodcov /, Denné centrum /predtým  
Klub dôchodcov. 

 
- § 4 – stanovuje úhradu za sociálne služby v nocľahárni s navýšením o cca  3 - 5 % 
 
- § 5  a  § 6 – zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby zákon 

zrušil úhradu za zaopatrenie, ktorú nahradil úhradou podľa stupňa odkázanosti na 
pomoc inej osoby. Ostáva povinnosť platiť úhradu za ubytovanie a stravovanie. 
U týchto služieb nedochádza k zvýšeniu poplatkov.  

Zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby možno charakterizovať: 
 
I. a II. stupeň zodpovedá výške úhrady za občana, ktorý potrebuje len úkony, ktoré 
zodpovedajú bežným potrebám, pranie upratovanie a pod.  
 
III. stupeň zodpovedá, že pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku 
potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch  osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc 
pri obliekaní alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana  
 
IV. stupeň pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc 
inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo sústavný dohľad 
u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania alebo pri prevažnej 
bezvládnosti občana  
 
V. a VI. stupeň pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje 
pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný 
na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana 
 
 

- § 7 – opatrovateľská služba. 
     Na úseku opatrovateľskej služby podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách sa v ods. 2 hovorí, že opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy 
č.4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. 
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu 
odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3.  



   Vzhľadom na to, že doterajšia úhrada za  opatrovateľskú službu bola  stanovená podľa  
úkonov je v zmysle citovaného zákona  potrebné zmeniť spôsob stanovenia úhrady za 
hodinu poskytovanej služby (návrh 1,10€ / 33,13 Sk).  
Doterajšia úhrada podľa úkonov bola: 
Bežné úkony hygieny podľa postihnutia   0,33109-1,3277 € (10-40 Sk) 
Donáška obeda 0,6638 €  (20,- Sk) 
Nákup, príprava stravy 0,9938 €  (30,- Sk) 
Dohľad                                                      0,9938 €   (30,- Sk/hod) 
Udržiavanie domácnosti 2,9874 €  (90,- Sk) 
Pranie, žehlenie                                         0,3319 €  (10,- Sk/kg) 
Sprevádzanie na lekárske ošetrenie           0,8298 €  (25,- Sk/hod.) 
   Pre porovnanie  dopadov na klientov uvádzame úhrady pri najčastejšie poskytovaných 
úkonoch: 
Za celodenný dohľad t.j. 7,5 hod denne  úhrada doteraz činila  156,84 € (4.725,- Sk), po 
prepočte na navrhovanú cenu bude stáť táto služba 173,25 € (5.219,- Sk). 
Donáška obeda   doteraz   13,93 € (420,- Sk) – počítalo sa ½ hod   po návrhu   11,55 € (347,95 
Sk) – rovnako ½ hod služby. 
Úkony osobnej hygieny boli odstupňované podľa stupňa postihnutia. Najviac úkonov 
predstavovalo úhradu 0,9958 € (30,- Sk)  a 1,3277 € (40,- Sk)  čo pri 21 pracovných dňoch 
činilo sumu 20,91 € (630,- Sk)  a 27,88 € (840,- Sk). Po prepočítaní na navrhovanú cenu bude 
úhrada 23,10 € (695,91 Sk).   
Nákup v priemere na celý mesiac predstavoval 8 úkonov čo činilo 7,96 € (240,- Sk), po 
návrhu to bude 8,80 € (265,10 Sk). 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať úkonom ako sú  práce spojené s udržiavaním 
domácnosti. Doterajšia úhrada za 1 hodinu služby bola  2,9874 € (90,- Sk) a mesačná úhrada 
za 4 hodiny služby činila  11,94 € (360,- Sk). Ak navrhovaná cena bude 1,10  €, mesačná 
úhrada tým bude  4,40 € (132,55 Sk), môže sa nám služba u značnej časti klientov skĺznuť na 
to, že opatrovateľky budú upratovačky v domácnostiach.  
V zmysle zákona sa však vykoná posúdenie rozsahu služby podľa stupňa odkázanosti, čím sa 
môže stať, že nie všetci klienti budú poberať opatrovateľskú službu v takom rozsahu ako je to 
doteraz. 

- § 8  - jedáleň – nedochádza k zvýšeniu  úhrady za obed  
 
- § 9 – denné centrum, predtým klub dôchodcov. Dochádza iba k zmene názvu, 

nedochádza k spoplatňovaniu služby.   
 

 
 
 
Spišská Nová Ves, 10.02.2009, Ing. Pastiran 
 


