Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce
č. /2018 o poskytovaní sociálnych služieb
Mesto Zlaté Moravce na základe samosprávnej kompetencie podľa § 6 ods. 1, podľa § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona č.
448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) mesta Zlaté Moravce o poskytovaní sociálnych
služieb
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
1. Toto VZN ustanovuje podmienky, na základe ktorých mesto Zlaté Moravce (ďalej len „mesto“) pri
výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytuje sociálne služby.
2. Sociálne služby poskytované mestom sú:
a) sociálne služby krízovej intervencie
• terénna sociálna služba krízovej intervencie
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
• poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek - zariadenie opatrovateľskej služby
• domáca opatrovateľská služba, ďalej len opatrovateľská služba
c) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
• monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
d) podporné služby
• odľahčovacia služba
• poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
• poskytovanie sociálnej služby v práčovni
• poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
Čl. II
SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE
§2
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
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1. Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) zákona o sociálnych službách, jej obsahom je činnosť zameraná
na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti
zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej
rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj
stravy alebo výdaj potravín.
2. Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje bezplatne, terénnou formou obyvateľom
s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce každý pracovný deň v čase od 7.30 hodiny do 15.30 hodiny.
Čl. III
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŚENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU
ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU
ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOV0HO VEKU
§3
ZARIADENIE OPATROVATE2SKEJ SLUŽBY
1. V zariadení opatrovateľskej služby 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 a má trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce.
2. V nevyhnutných prípadoch možno sociálnu službu poskytnúť fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý pobyt
v meste Zlaté Moravce za podmienok, že si bude platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa
prílohy č. 2 - doplatok od klienta mimo mesta Zlaté Moravce.
3. Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za
sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
4. Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje
ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
§4
Úhrada za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
1. V zariadení opatrovateľskej služby sa platí úhrada za:
• odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť)
• obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
• ďalšie činnosti.
2. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie
spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
3. Úhrada v zariadení sa v kalendárnom mesiaci určí ako súčet úhrady za stravovanie, ubytovanie
a odborné, obslužné a ďalšie činnosti, násobené počtom 30 kalendárnych dní. Prijímateľ sociálnej služby
hradí úhradu za skutočný počet dní pobytu v mesiaci v zariadení.
4. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu určenú v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v zariadení za
predchádzajúci mesiac do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.
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5. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za stravovanie, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas
obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú
inak. Úhradu v plnom rozsahu na daný deň hradí prijímateľ v deň príchodu do zariadenia, aj v deň odchodu
zo zariadenia (platí aj v prípade dočasnej neprítomnosti v zariadení - pobyt v zdravotníckom zariadení, na
priepustke).
§5
Stravovanie a výška úhrady za stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby
1. Stravovanie v zariadení je zabezpečené od právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať
stravovacie služby. Odber stravy sa zabezpečuje na základe písomnej dohody (zmluvy), v ktorej sú
upravené podmienky prípravy stravy, hodnota stravnej jednotky a pod.
2. Zariadenie opatrovateľskej služby sa zaväzuje prijímateľom sociálnej služby poskytovať celodenné
stravovanie t. j. raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru, príp. II. večeru podľa ich zdravotného stavu,
v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje diéta racionálna, šetriaca a diabetická. O podmienkach
odberu stravy sa medzi prijímateľom a poskytovateľom spisuje pri nástupe do zariadenia Dohoda o počte
odobratých jedál.
3. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby uhrádza úhradu za celkovú hodnotu stravy
za 30 kalendárnych dní (celodenné stravovanie) a dopravu.
§6
Ubytovanie a výška úhrady za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby
1. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie
spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
2. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená jednotne pre všetkých prijímateľov sociálnej služby
v zariadení opatrovateľskej služby podľa prílohy č. 2 – ubytovanie.
§7
Odborné, obslužné a ďalšie činnosti a výška úhrady za tieto činnosti v zariadení opatrovateľskej
služby
1. Výšku úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zariadení opatrovateľskej služby sa určuje podľa
stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoci inej fyzickej osoby uvedeného v právoplatnom rozhodnutí
o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby - viď tabuľka č. 1.
Tabuľka č. 1
Stupeň
odkázanosti

II.
III.
IV.
V.
VI.

Počet
bodov

Priemerný
rozsah
odkázanosti
hod/deň

85-104
65-84
45-64
25-44
0-24

2-4
4-6
6-8
8 - 12
12 a viac

Odkázanosť
€/deň

3,55
3,65
3,75
3,85
3,95

Ošetrovateľská
starostlivosť
€/deň

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Obslužné
činnosti,
pranie,
upratovanie,
žehlenie
€/deň

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Spolu
€/deň

Spolu
€/30 dní

5,15
5,25
5,35
5,45
5,55

154,50
157,50
160,50
163,50
166,50

2. Podrobnosti a podmienky určenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej
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služby budú upravené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi prijímateľom sociálnej
služby a poskytovateľom pri nástupe do zariadenia.
§8
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.
3 zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona o sociálnych službách
§9
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce ako
terénna sociálna služba v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.
2. Pri hospitalizácii, pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb alebo pri prerušení poskytovania
opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ sociálnej služby - opatrovateľskej služby
povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby formou dodatku alebo o jej zrušenie.
3. Mesto Zlaté Moravce zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom
Opatrovateľskej služby Mesta Zlaté Moravce so sídlom na Ul. Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach, ktorú
na tento účel zriadilo.
4. Opatrovateľská služba zabezpečuje aj donášku obedov. K cene obeda sa pripočítava donáška obeda do
domácnosti. Pokiaľ si fyzická osoba objedná stravu u iného poskytovateľa a cena stravného lístka je vyššia
ako cena stravného lístka zabezpečovaná opatrovateľskou službou, rozdiel v cene si uhrádza fyzická osoba.
5. V prípade, že je zabezpečovaná len donáška obedov, je potrebné k žiadosti doložiť potvrdenie o príjme
a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave.
•
donáška obeda do domácnosti – 0,50 € obed
§ 10
Výška a spôsob úhrady
1. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočne poskytnutého rozsahu
sociálnej služby (podľa počtu hodín, resp. úkonov) v danom mesiaci, v ktorom sa opatrovateľská služba
poskytla, najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Mesto Zlaté Moravce podľa prílohy č. 1.
3. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si prijímateľ sociálnej služby
dohodne s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
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Čl. IV
SOCIÁLNE SLUŹBY S POPUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
§ 11
MONITOROVANIE A SIGNALIZÁCIA POTREBY POMOCI

1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má
nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej
riešenie.
2. Potrebu poskytovania sociálnej služby preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.
3. Sociálna služba sa poskytuje v byte a to namontovaním zariadenie domáceho tiesňového volania zabezpečuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Mesto požičia (zakúpi) zariadenie domáceho
tiesňového volania a uhradí inštaláciu. V prípade úmrtia prijímateľa alebo z dôvodu, že prijímateľ sociálnu
službu už ďalej nevyužíva, je zariadenie domáceho tiesňového volania pridelené ďalšiemu záujemcovi.
Čl. V
PODPORNÉ SLUŽBY
§ 12
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže
opatrovanie vykonávať.
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Spočíva v
poskytnutí sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé
dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje terénnou formou - opatrovateľská služba fyzickej osobe odkázanej na
pomoc inej fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce, resp. pobytovou sociálnou
službou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v Zariadení opatrovateľskej služby na
Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach.
4. Výška úhrady za odľahčovaciu službu sa stanovuje podľa druhu sociálnej služby, ktorú si prijímateľ
zvolí v súlade s týmto VZN.
§ 13
DENNÉ CENTRUM
1. V Dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek,
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi
s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

5

2. V Dennom centre, ktoré má sídlo na Mojmírovej 6 v Zlatých Moravciach sa poskytuje najmä sociálne
poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne.
§ 14
PRÁČOVŇA
1. V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
2. Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v práčovni sa stanovuje nasledovne:
• Pranie a žehlenie – 1 kg suchej a vyžehlenej bielizne 0,80 €
3. V prípade, že je fyzickej osobe zabezpečovaná len služba práčovne, dokladá k žiadosti aktuálny výmer
o dôchodku (v prípade, že nepoberá dôchodok, potvrdenie o príjme) a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o zdravotnom stave.

§ 15
STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
1. V Stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila
dôchodkový vek.
2. Sociálna služba sa v Stredisku osobnej hygieny, Rovňanova 3 v Zlatých Moravciach poskytuje
bezplatne.
3. V prípade, že je fyzickej osobe zabezpečovaná len služba Strediska osobnej hygieny, dokladá
k žiadosti aktuálny výmer o dôchodku (v prípade, že nepoberá dôchodok, potvrdenie o príjme)
a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave.
Čl. VI
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 16
Vyživovacia povinnosť
1. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým
deti nie sú schopné samé sa živiť.
2. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových
pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
3. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to
potrebujú.
4. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom
ostatných detí.
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Čl. VII
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§ 17
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby (opatrovateľská služba, poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby). Zmluva
o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej
služby zrozumiteľný.
2. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť poskytnúť mu sociálnu
službu sa považuje za splnenú.
3. Mesto Zlaté Moravce je povinné doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením
dôvodu výpovede.
4. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú
ustanovenia zákona o sociálnych službách.
Čl. VIII
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
Spoločné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytované sociálne služby sa primerane
použije zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 19
Zrušovacie ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2011
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.
§ 20
Záverečné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. .../2018 o poskytovaní sociálnych služieb
bolo schválené Mestským zastuúpiteľstvom v Zlatých Moravccaioch na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa ....2018 uznesením č. .../2018.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce.

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
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Príloha č. 1 - Výška úhrady za opatrovateľskú službu
Výška úhrady za opatrovateľskú službu:

Príjem občana dôchodok
Úhrada
od prijímateľa
sociálnej služby

od 07:00 – do 16:00
hodiny

Do 290 €
vrátane

Od 290,01 € do
374 € vrátane

Nad 374,01 €

úhrada
za 1 hodinu
opatrovateľskej
služby

úhrada
za 1 hodinu
opatrovateľskej
služby

úhrada
za 1 hodinu
opatrovateľskej
služby

1,30 €

1,60 €

2€

Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v čase cez víkendy, sviatky a mimo pracovnej doby
je výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby vo výške 100% ekonomicky
oprávnených nákladov.
Suma úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa bude každoročne upravovať od
01.04. podľa ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby
určených za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na 1 hodinu poskytovanej služby,
zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Výpočet tejto sumy je zverejnený na oficiálnej stránke
Mesta Zlaté Moravce.
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Príloha č. 2 - Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby
v Zlatých Moravciach

Obslužné činnosti

Úhrada od klienta
na 30 dní

24,00

24,00

446,40

87,00

100

III.

109,50

70,20

221,70

24,00

24,00

449,40

195,75

100

IV.

112,50

70,20

221,70

24,00

24,00

452,40

261,00

100

V.

115,50

70,20

221,70

24,00

24,00

455,40

369,75

100

VI.

118,50

70,20

221,70

24,00

24,00

458,40

456,75

100

Ubytovanie

Stravovanie
a doprava

Doplatok od
klienta mimo
mesta Zlaté
Moravce

Stravovanie
a doprava
221,70

Finančný
príspevok z
MPSVaR

Ubytovanie
70,20

Ošetrovateľská
starostlivosť

Odkázanosť
106,50

Stupeň
odkázanosti
II.

Odkázanosť

Náklady na mesiac v €:

Doplatok od
klienta mimo
mesta Zlaté
Moravce

Finančný
príspevok z
MPSVaR

Úhrada od klienta

Obslužné činnosti

Ošetrovateľská
starostlivosť

Stupeň
odkázanosti

Náklady
na 1
deň v €:

II.

3,55

2,34

7,39

0,80

0,80

14,88

2,90

3,33

III.

3,65

2,34

7,39

0,80

0,80

14,98

6,525

3,33

IV.

3,75

2,34

7,39

0,80

0,80

15,08

8,70

3,33

V.

3,85

2,34

7,39

0,80

0,80

15,18

12,325

3,33

VI.

3,95

2,34

7,39

0,80

0,80

15,28

15,225

3,33
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Dôvodová správa

Dôvodom na prípravu nového všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní sociálnych služieb
je novela 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 účinná od 1. januára 2018
a tieto zmeny bolo potrebné zapracovať do VZN.
Doterajšie Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby bolo 6x novelizované. Do nového VZN sú legislatívne
zmeny týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb už zapracované. Výška úhrady za poskytované
sociálne služby (opatrovateľská služba, sociálna služba poskytovaná v zariadení opatrovateľskej
služby) sa nemenila. Zmena bola len vo výške poskytovaného finančného príspevku pre prijímateľov
sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby z MPSVR SR, ktorý je mestu poskytovaný na
mesiac/miesto podľa stupňa odkázanosti a to nasledovne:
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby Výška finančného príspevku z MPSVR SR
na pomoc inej fyzickej osoby
pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby
mesiac/miesto
II. stupeň
87 eur
III. stupeň
195,75 eura
IV. stupeň
261 eur
V. stupeň
369,75 eura
VI. stupeň
456,75 eura
Do budúcna je v VZN upravené poskytovanie opatrovateľskej služby mimo pracovnej doby, cez
víkendy a sviatky, kde bola stanovená výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby vo výške 100%
ekonomicky oprávnených nákladov. V súčasnosti sa opatrovateľská služba mimo pracovnej doby, cez
víkendy a sviatky neposkytuje žiadnemu klientovi.
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