NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MORAVANY NAD VÁHOM Č. 2 /2019

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o spôsobe určenia sumy úhrady za poskytované sociálne služby

v Zariadení pre seniorov v obci Moravany nad Váhom

Obecné zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa § 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 448/2008 Z. z.“), zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z.
o rozsahu poskytovanej sociálnej služby a určení výšky úhrad za sociálnu službu poskytovanú Zariadením
pre seniorov (ďalej len „ZPS“) v obci Moravany nad Váhom.

ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych
služieb , úhrady za tieto služby, spôsob ich určenia a platenia.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na Zariadenie pre seniorov, ktoré bolo zriadené ako
rozpočtová organizácia obce Moravany nad Váhom.

ČLÁNOK I.
ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podrobnosti o:
a) poskytovaní sociálnej služby v ZPS v obci Moravany nad Váhom v rozsahu odborných, obslužných
a ďalších činností,
b) stravovaní v ZPS v obci Moravany nad Váhom vrátane spôsobu zabezpečenia stravovania
zamestnancom ZPS a iným osobám,
c) prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti, príslušenstve obytnej miestnosti, vybavení obytnej
miestnosti a spoločných priestorov,
d) vecných plneniach spojených s ubytovaním v ZPS v obci Moravany nad Váhom,
e) výške stravnej jednotky v ZPS v obci Moravany nad Váhom,
f) výške úhrady a spôsobe jej určenia za :
• odborné činnosti (najmä pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská
činnosť),
• obslužné činnosti (najmä stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva),
• ďalšie činnosti (poskytovanie osobného vybavenia, utváranie podmienok na úschovu
cenných vecí, záujmová činnosť).

ČLÁNOK II.
ROZSAH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV V MORAVANOCH NAD VÁHOM
1. ZPS je v zmysle § 35 ods.1 zákona číslo 448/2008 Z. z. určené pre:
a) fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., alebo

b) fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
potrebuje z iných vážnych dôvodov.
2. V ZPS v obci Moravany nad Váhom v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. sa poskytujú
alebo zabezpečujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti v rozsahu :
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ubytovanie – celoročná pobytová sociálna služba
5.stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie
8. nevyhnutné ošatenie a obuv
9. úschova cenných vecí
10. záujmová činnosť
3. V súlade s § 15 ods. 3 ZPS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných
činností, ktorými ktoré zákon č. 448/2008 Z. z. neupravuje, ale zvyšujú kvalitu sociálnej služby.
Poskytovanie alebo zabezpečovanie týchto činností je predmetom samostatnej zmluvy.
4. V ZPS v obci Moravany nad Váhom v zmysle § 35 ods. 3 zákona číslo 448/2008 Z. z. sa poskytuje
aj ošetrovateľská činnosť.

ČLÁNOK III.
VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV
1. Úhrada za sociálne služby (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti) poskytované
Zariadením pre seniorov sa stanovuje v úhrnnej mesačnej čiastke. Reálna úhrada za mesiac sa
vypočítava ako násobok denných sadzieb stravy , odborných činností a počtu dní v konkrétnom
mesiaci v ktorých sa sociálne služby poskytovali.
2. Ak sociálne služby nie sú zariadením pre seniorov poskytované celý mesiac pri ich začatí a
ukončení poskytovania, výška úhrad sa stanoví pomerným prepočtom.
3. Úhrada za sociálne služby v zariadení pre seniorov v kalendárnom mesiaci sa prijímateľovi
sociálnej služby určí ako súčet úhrady za odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby a ošetrovateľská starostlivosť) a za obslužné činnosti.(stravovanie, ubytovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva).
4. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti
v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie ak:
a) Je hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení
b) Písomne vopred ohlási riaditeľovi svoju neprítomnosť v ZPS, maximálne však 15 dní
v kalendárnom roku.
5. Úhrada za sociálne služby v zariadení pre seniorov sa platí v mesiaci, v ktorom sú služby
poskytované.

ČLÁNOK IV.
STRAVOVANIE

OBSLUŽNÁ ČINNOSŤ - § 17 ZÁKONA 448/2008 Z.Z.

1. Stravovanie sa poskytuje:
a. Občanom, ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov.
b. Zamestnancom zariadenia pre seniorov
2. Stravovanie možno poskytovať aj občanom:
a. Ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba s trvalým pobytom v obci Moravany nad Váhom
b. Ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku s trvalým pobytom v obci
Moravany nad Váhom
c. Ktorí sú zamestnanci Obce Moravany nad Váhom
d. Ktorí poskytujú obyvateľom obce Moravany nad Váhom služby vo verejnom záujme

3. Odber stravy pre občanov uvedených v ods.2 tohto článku možno dohodnúť len za predpokladu
dostatočnej prevádzkovej kapacity a vybavenosti stravovacej prevádzky zariadenia pre seniorov,
pričom sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania klientov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení
pre seniorov.
4. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny
lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená štatutárnym zástupcom zariadenia pre seniorov. Jej
členom je hlavná vedúca opatrovateľského úseku, hospodárka a zástupca občanov, ktorým sú
poskytované služby v zariadení pre seniorov.
5. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu polroka tak, aby stravná jednotka bola
v priemere za deň dodržaná.
6. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
7. Občanom, ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov sa poskytuje celodenné
stravovanie.
8. V prípade potreby ďalšie podrobnosti o stravovaní upraví vnútorná smernica vydaná štatutárnym
zástupcom zariadenie pre seniorov.
9. Výška úhrady za stravovanie v zariadení pre seniorov sa určí vo výške stravnej jednotky a deň na
občana, ktorému sú poskytované sociálne služby .
10. Výška úhrady za stravovanie pre občanov uvedených ods. 1 písmeno a) tohto článku sa rovná
výške ceny jedla (potravinové náklady).
11. Úhrada za stravovanie v kalendárnom mesiaci sa občanom uvedeným v ods. 1 písmeno a) tohto
článku určuje ako 30-násobok stravnej jednotky stanovenej podľa článku 5 ods.1 alebo ods.2.
12. Skutočná úhrada sa vypočíta podľa počtu odobraných jedál.

ČLÁNOK V.
VÝŚKA STRAVNEJ JEDNOTKY
1. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov,
s počtom odobraných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy
na deň a občana 2,40€ v členení:
Raňajky 12 %
Desiata
9%
Obed
40 %
Olovrant
9%
Večera
30 %
II. večera +25 %
2.

Stravná jednotka pre občanov uvedených v článku 4 ods.1 písm. a, sa zvyšuje o 25% na deň na
občana, ktorému sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta.

3. Cena obeda pre občanov uvedených v článku 4 ods.1 písmeno b, a ods.2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia je stanovená vo výške 40% zo stravnej jednotky uvedenej v ods.1 tohto
článku zvýšená o vecné a osobné náklady súvisiace s prípravou stravy. Surovinové, vecné
a osobné náklady súvisiace s prípravou stravy sa prehodnocujú každoročne k 31.12. bežného
roka.
4. Cena večere pre občanov uvedených v článku 4 ods.1 písmeno b, tohto všeobecne záväzného
nariadenia je stanovená vo výške 30% zo stravnej jednotky uvedenej v ods.1 tohto článku
zvýšená o vecné a osobné náklady súvisiace s prípravou stravy.
5. Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v zariadení pre seniorov s
celoročným pobytom sa zvyšujú o 5,48€ na kalendárny rok na občana, na prilepšenie stravy počas
sviatkov.

6. Pri stravovaní na rekreačných pobytoch a zájazdoch možno určiť stravnú jednotku až do výšky
3,32€ na deň na občana.

ČLÁNOK VI.
UBYTOVANIE

OBSLUŽNÁ ČINNOSŤ - § 17 ZÁKONA 448/2008 Z.Z

1. Ubytovanie v zmysle § 17 ods.2 zákona č.448/2008 Z. z. je poskytovanie bývania v obytnej
miestnosti, alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie
vecných plnení spojených s ubytovaním.
2. Na účely aplikácie § 17 ods. 2 citovaného zákona sa považuje:
a. Vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo.
b. Príslušenstvo obytnej miestnosti WC a kúpeľňa.
c. Spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, .
d. Vecné plnenia spojené s bývaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie
spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody,
odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, ,
vybavenie zariadenia spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.
3. Výška úhrady za ubytovanie v zariadení pre seniorov na mesiac a občana sa určuje:
•

1 posteľová izba 384 € /mesiac

(12,80€ /deň)

•

2 posteľová izba

255 € /mesiac

(8,50€ /deň)

•

4 posteľová izba 255 € /mesiac

(8,50€ /deň)

4. Prijímateľ sociálnej služby v zmysle § 72 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
platí úhradu za ubytovanie v plnom rozsahu aj počas jeho neprítomnosti.
5. Úhrada za ubytovanie v kalendárnom mesiaci sa určuje ako 30 násobok dennej úhrady.

ČLÁNOK VII.
ODBORNÉ ČINNOSTI
1. Výška úhrady za odborné činnosti, ktorými sú najmä pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na inú
osobu a ošetrovateľská starostlivosť na deň na občana, ktorému sa poskytujú sociálne služby
v zariadení pre seniorov:
a. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje
pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny
2,10 €/deň .
b. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, na zabezpečenie
nevyhnutných životných úkonov, pri obliekaní a vyzliekaní, 2,70 €/deň .
c. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov , pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc
inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC 3,20 €/deň .
d. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc
inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo sústavný dohľad
4,00 €/deň .
e. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, je odkázaný na pobyt na lôžku,

pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri
použití WC alebo sústavný dohľad, je odkázaný na donášku stravy k lôžku,
4,60 €/deň .
2. Úhrada za odborné činnosti v kalendárnom mesiaci sa určuje ako 30 násobok dennej úhrady za
odborné činnosti.

ČLÁNOK VIII.
OSOBNÉ VYBAVENIE
1. Osobné vybavenie a nevyhnutné ošatenie a obuv poskytuje zariadenie pre seniorov v súlade s § 18
ods. 1 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách , s prihliadnutím na potreby prijímateľa
sociálnej služby a jeho zdravotný stav.
2. Potrebu a rozsah osobného vybavenia a nevyhnutného ošatenia a obuvi určí štatutárny zástupca
zariadenia pre seniorov.
3. Osobné vybavenie a nevyhnutné ošatenie a obuv , ktoré sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby,
sa eviduje v osobnej karte občana.

ČLÁNOK IX.
ÚSCHOVA CENNÝCH VECÍ
1. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci, vrátane v kladných knižiek a peňažnej hotovosti
občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenie pre seniorov, alebo počas
poskytovania sociálnych služieb v ňom, na základe zmluvy o úschove.
2. Zariadenie pre seniorov vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove. Obsahom zmluvy je i miesto
uloženia peňažnej hotovosti prevzatej do úschovy (trezor , alebo depozitný účet zariadenia pre
seniorov).
3. Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony zariadenie pre
seniorov prevezme do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu občana.
4. Bez žiadosti zákonného zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže zariadenie pre seniorov
prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia,
zničenia alebo straty týchto cenných vecí. Bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného
zástupcu tohto občana.
5. Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa podstatne zhoršil zdravotný stav možno prevziať
do úschovy na nevyhnutný čas i bez uzavretia zmluvy o úschove. O prevzatí veci spíše poverený
zamestnanec zariadenie pre seniorov záznam za prítomnosti nestranného svedka.
6. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
7. Zariadenie pre seniorov vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte
prijímateľa sociálnej služby.
8. K vkladným knižkám sú vedené analytické kontá a register kont. Vklady a výdavky z vkladných
knižiek sa zaznamenávajú do osobitného peňažného denníka (pokladničnej knihy) na základe
príjmových a výdavkových dokladov.
9. Po úmrtí prijímateľa sociálnej služby sa ihneď vyhotoví protokol o jeho majetku na dedičské konanie.

ČLÁNOK X.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Pri poskytovaní služieb a výpočte úhrad za poskytované sociálne služby v sa primerane použije
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť VZN ktoré bolo schválené na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.03.2017 uznesením č. 102/2017.
2. Zmenu, alebo doplnky VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v obci Moravany nad Váhom možno
vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov
všetkých poslancov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa ________ 2019 uznesením č. ................/2019
4. VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Zariadení pre seniorov v obci Moravany nad Váhom nadobúda účinnosť dňom ..................2019.

–––––––––––––––––––––––
Ing. Peter HULMAN
starosta obce

