MESTO BOJNICE

Číslo dokumentu:

VZN - X - 2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
VZN - X - 2017

o u r č e n í v ý š ky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Bojnice

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. xxx /2017 zo dňa xx.xx.2017

Gestorský útvar: Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
Vypracovala: Ing. Mgr. Iveta Grolmusová

číslo výtlačku: 1
dátum schválenia :

2017

číslo zmeny :
dátum zmeny :

1

2

3

4

5

číslo strany : 1
počet strán celkom:

12

MESTO BOJNICE

Číslo dokumentu:

VZN - X - 2017

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a
na základe ust. § 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 v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.
z., zákona č. 551/2010 Z. z. a zákona č. 50/2012 Z. z., v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
VZN - X - 2017
o u r č e n í v ý š ky úhrad za sociálne služby poskytované mestom
Bojnice
Úhrada za sociálnu službu
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby, ak Zákon 448/2008 Z. z., v platnom znení
neustanovuje inak (Ďalej len Zákon o sociálnych službách).
(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 Zákona o sociálnych službách v súlade so
všeobecne záväzným nariadením obce, najviac vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov znížených o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby
v zariadení podľa § 71 ods. 6. Sumu úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41
Zákona o sociálnych službách poskytovanú plnoletej fyzickej osobe obec určí vo
všeobecne záväznom nariadení. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 73 Zákona
o sociálnych službách.
(3) Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady na činnosti uvedené v § 16 až 18 Zákona
o sociálnych službách.
(4) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za
a) tlmočenie,
b) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií
c) podporu samostatného bývania
d) preventívnu aktivitu
e) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
f) pomoc pri pracovnom uplatnení
g) sociálne poradenstvo,
h) sociálnu rehabilitáciu
i) pracovnú terapiu.
(5) Prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 31 a 34 až 41 Zákona o sociálnych službách je
povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.
Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje a zisťuje podľa Zákona
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č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak § 72 ods. 18 a § 72a Zákona
o sociálnych službách neustanovujú inak.
(6) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za činnosti, ktoré sa mu v čase jeho
neprítomnosti neposkytujú 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.
(7) Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 a
§ 34 až 41 Zákona o sociálnych službách 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. 10 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. 10 Zákona
o sociálnych službách, možno považovať len podiel majetku pripadajúci na tohto
prijímateľa sociálnej služby a na tieto osoby.
(8) Skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur, sa
preukazuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 4b k Zákonu o sociálnych
službách, s osvedčeným podpisom. Ak sú pochybnosti o hodnote majetku, obec zabezpečí
overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením
tohto posudku. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10
Zákona 448/2008 Z. z., sú povinní pri vypracovaní znaleckého posudku umožniť
znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.
(9) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa neprihliada na tento majetok:
a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie, ak § 73 ods.
13 Zákona o sociálnych službách neustanovuje inak,
b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie,
1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby,
2. deti prijímateľa sociálnej služby,
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.
(10) Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35 a
39 Zákona o sociálnych službách, sa prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ
sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred začatím poskytovania sociálnej služby.
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(11) U fyzických osôb uvedených v odseku 9 písm. b) sa na majetok uvedený v odseku 9
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
9 písm. b), zohľadňuje sa len spoluvlastnícky podiel prijímateľa sociálnej služby.
(12) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu 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 podľa § 72 ods. 8,10 až 18 a § 72a Zákona
o sociálnych službách posudzujú a zisťujú. Hodnota nehnuteľného majetku podľa prvej
vety je všeobecná hodnota majetku podľa Prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov určená ku dňu predaja alebo uskutočnenia iného
právneho úkonu prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho nehnuteľný majetok
bez primeraného protiplnenia.
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.
(13) Skutočnosti podľa odseku 12 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.
(14) Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa od príjmu posudzovanej fyzickej osoby
a fyzickej osoby uvedenej v § 73 ods. 10 Zákona o sociálnych odpočítava úhrada za
a) iný druh sociálnej služby alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo
fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 10 Zákona povinná platiť poskytovateľovi tejto
sociálnej služby,
b) sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba
uvedená v § 73 ods. 10 Zákona o sociálnych službách povinná platiť poskytovateľovi
tejto sociálnej služby za prijímateľa sociálnej služby, za ktorého má povinnosť platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa Zákona.
(15) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
(16) 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 predpisom.
(17) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho
príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 15 a 16, a to v závislosti od
druhu a formy sociálnej služby, ak Zákon o sociálnych službách neustanovuje inak.
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(18) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je
vyšší, ako sú sumy ustanovené v odsekoch 15 a 16 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie
určenej úhrady za sociálnu službu, ak Zákon o sociálnych službách neustanovuje inak.
Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava
s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma
uvedená v odseku 16 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
predpisom.
(19) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná
osoba. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu.
(20) Ak podľa odsekov 15 a 16 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na
zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne
nezapočítava 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 predpisom. Na účely povinnosti platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť u osôb uvedených v prvej vete platia ustanovenia
Zákona o sociálnych službách, § 72 ods. 10, 12 a 14 rovnako. Zaopatrené plnoleté deti
alebo rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o
platení úhrady za sociálnu službu.
(21) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 20 medzi poskytovateľom sociálnej
služby a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi, obec vydá rozhodnutie v rozsahu
svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto
poskytovateľovi sociálnej služby za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej
služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. Na
účely rozhodovania podľa prvej vety má v konaní zaopatrené plnoleté dieťa, rodič a
poskytovateľ sociálnej služby podľa prvej vety postavenie účastníka konania. Prijímateľ
sociálnej služby má na účely tohto rozhodovania postavenie zúčastnenej osoby.
(22) Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť 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 najneskôr
v konaní o dedičstve.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť
uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. Zmluvné
strany sa môžu odchýliť od ustanovení Zákona o sociálnych službách uvedených pre túto
zmluvu, len ak tento zákon takúto možnosť výslovne pripúšťa. Zmluva o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorená písomnou formou nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy.
číslo výtlačku: 1
dátum schválenia :

2017

číslo zmeny :
dátum zmeny :

1

2

3

4

5

číslo strany : 5
počet strán celkom:

12

MESTO BOJNICE

Číslo dokumentu:

VZN - X - 2017

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ktorou je :
a) sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov,
b) opatrovateľská služba,
c) požičiavanie pomôcok.
(3) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2, je
povinná poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum
narodenia a adresu jej pobytu,
b) miesto poskytovania sociálnej služby,
c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a
spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu
najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
(4) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm.
c), nie je povinná uviesť údaje uvedené v odseku 3 písm. e).
(5) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm.
a) a b), je povinná predložiť aj právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu
službu; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba
bezodkladne podľa § 8 ods. 6 Zákona o sociálnych službách, fyzickú osobu uvedenú v §
35 ods. 1 písm. b) tohto zákona a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo
výške ekonomicky oprávnených nákladov.
(6) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
(7) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d) počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5 Zákona o sociálnych službách, ak ide
o poskytovanie sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania,
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
f) čas poskytovania sociálnej služby,
g) miesto poskytovania sociálnej služby,
h) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
i) sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 7 Zákona o sociálnych
službách a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a
lehotu na jej zúčtovanie
j) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
k) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy,
l) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12. Zákona
o sociálnych službách
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(8) Suma úhrady za sociálnu službu podľa odseku 7 písm. h) a i) Zákona o sociálnych
službách musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti
a jednotlivé ďalšie činnosti. Ak poskytovateľ sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje
alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3 Zákona o
sociálnych službách, sumu úhrady za tieto iné činnosti obsahuje osobitná zmluva.
(9) V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa
druhu sociálnej služby.
(10) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si
to účastníci v tejto zmluve dohodli.
(11) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za
sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní
uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(12) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30
dní.
(13) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby len z týchto dôvodov:
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša
občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o
poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí
dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť
dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady;
pri poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v Zariadení pre seniorov sa
za porušenie povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy považuje aj hrubé porušenie
dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel,
manželka, rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu
k pracovníkovi opatrovateľskej služby a sociálnej služby v Zariadení pre seniorov,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby podľa odseku 11,
c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre
poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na
sociálnu službu.
(14) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 13 je poskytovateľ sociálnej služby
povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu
výpovede.
(15) Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z
dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. a), b) a d) a ide o poskytovanie celoročnej
pobytovej sociálnej služby, sú obec a vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti
povinné v spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby zabezpečiť fyzickej osobe
nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb, ak si ich nevie
zabezpečiť sama.
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(16) Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa odseku 13 písm.
d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, výpovedná lehota nesmie
byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne
oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.
(17) Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z
dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. c) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej
sociálnej služby, je poskytovateľ povinný zabezpečiť prijímateľovi sociálnej služby
poskytovanie sociálnej služby rovnakého druhu za porovnateľných podmienok u iného
poskytovateľa sociálnej služby.
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SADZOBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
MESTOM BOJNICE
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA – TERÉNNA FORMA
01 opatrovateľská služba

1,85 EUR/hod

Sadzba sa uplatňuje aj pri poskytnutí odľahčovacej služby.
SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV – DOMOV
DÔCHODCOV - BOJNICE

Stravovanie v zariadení pre seniorov – výška úhrady
Výška stravnej jednotky
01 racionálna celodenná strava a ostatné druhy diét s výnimkou diabetickej
Stravný limit surovín spolu
3,300
Režijné náklady
25 %
Cena spolu
4,13 EUR
02 diabetická diéta - celodenná strava
Stravný limit surovín spolu
4,125
Režijné náklady
25 %
Cena spolu
5,16 EUR
Počas sviatkov sa stravný limit surovín pre prijímateľa s celoročným pobytom zvyšuje o 8,00
EUR/rok. Režijné náklady sa počítajú zo základnej nezvýšenej sadzby.
03
Cudzí stravníci (dôchodcovia) v zariadení - obed
stravný limit surovín
1,22 EUR
režijné náklady
1,51 EUR
Cena obeda pre dôchodcu
2,20 EUR
Na režijné náklady stravníkov (dôchodcov) prispieva Mesto Bojnice počas kalendárneho
roka dotáciou vo výške 0,53 EUR/obed.
04 Cudzí stravníci (dôchodcovia) donáška obeda do domácnosti
K cene obeda podľa položky 04 sa účtuje príplatok 0,50 EUR/ domácnosť a donáška.
Výška mesačnej úhrady za obed sa počíta na základe počtu skutočne odobratých obedov.
Výška úhrady za donášku obeda do domácnosti sa počíta podľa počtu donášok. Na počet
donesených obedov pri jednej donáške sa neprihliada.
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Ubytovanie v zariadení pre seniorov – výška úhrady
Ubytovanie – upratovanie
Izba typu A – bunka so samostatným sociálnym zariadením, viacmetrážne izby
01 Dvaja prijímatelia na izbe – mobilní
02 Sám prijímateľ na izbe – mobilný
03 Dvaja prijímatelia na izbe – imobilní
04 Sám prijímateľ na izbe – imobilný

4,33 EUR/deň
4,50 EUR/deň
4,66 EUR/deň
4,83 EUR/deň

129,90 EUR/mesiac
135,00 EUR/mesiac
139,80 EUR/mesiac
144,90 EUR/mesiac

Izba typu B – izby so spoločným sociálnym zariadením menej metrážne izby
05 Dvaja prijímatelia na izbe – mobilní
06 Sám prijímateľ na izbe – mobilný
07 Dvaja prijímatelia na izbe – imobilní

2,66 EUR/deň
3,00 EUR/deň
4,00 EUR/deň

79,80 EUR/mesiac
90,00 EUR/mesiac
120,00 EUR/mesiac

Sadzby úhrad stanovené na mesiac sa platia mesačne. Na počet dní kalendárneho mesiaca sa
neprihliada. Denné sadzby sa použijú na výpočet úhrady za skutočný počet dní pobytu pri
začatí alebo ukončení poskytovania sociálnych služieb v priebehu mesiaca.
Pri krátkodobom prerušení poskytovania sociálnych služieb z akýchkoľvek dôvodov sa
mesačné úhrady neprepočítavajú. Za krátkodobé prerušenie poskytovania sociálnych služieb
sa počíta obdobie do 30 dní vrátane. Po uplynutí tohto obdobia sa dohodnú podmienky
ďalšieho poskytovania sociálnych služieb.

Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva v zariadení pre seniorov – výška
úhrady
01 Mobilný prijímateľ sociálnej služby
02 Imobilný prijímateľ sociálnej služby

0,40 EUR/deň
0,65 EUR/deň

12,00 EUR/mesiac
19,50 EUR/mesiac

Sadzby úhrad stanovené na mesiac sa platia mesačne. Na počet dní kalendárneho mesiaca sa
neprihliada. Denné sadzby sa použijú na výpočet úhrady za skutočný počet dní pobytu pri
začatí alebo ukončení poskytovania sociálnych služieb v priebehu mesiaca. Tieto služby sa
poskytujú klientom aj pri pobyte v spádovej nemocnici zariadenia alebo počas krátkodobého
prerušenia poskytovania služieb z dôvodu návštev príbuzných, ak sa zmluvné strany
v jednotlivých prípadoch nedohodnú inak.
Pri liečebných pobytoch vo vzdialených liečebných alebo zdravotných zariadeniach sa tieto
služby neposkytujú.
Za krátkodobé prerušenie poskytovania sociálnych služieb sa počíta obdobie do 30 dní. Po
uplynutí tohto obdobia sa dohodnú podmienky ďalšieho poskytovania sociálnych služieb.
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Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy
01
02
03
04
05

IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň
II, III stupeň
II, III stupeň

Mesačná sadzba
Denná sadzba
127,50 EUR/mesiac 4,25 EUR/deň
198,60 EUR/mesiac 6,62 EUR/deň
260,70 EUR/mesiac 8,69 EUR/deň
124,50 EUR/mesiac 4,15 EUR/deň
1 053,00 EUR/mesiac 35,10 EUR/deň

Znížená denná sadzba
2,13 EUR/deň
3,31 EUR/deň
4,35 EUR/deň
2,10 EUR/deň
17,75 EUR/deň

Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí boli prijatí do zariadenia v období pred nadobudnutím
účinnosti novely Zákona o sociálnych službách v roku 2012, zaradení pôvodne v stupňoch II.
a III. a ich zdravotný stav nevyžaduje nové posúdenie sociálnej odkázanosti, platia úhrady
podľa položky 04.
Žiadateľom o poskytnutie sociálnych služieb, ktorých odkázanosť fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy je v stupni II. alebo III. sa môžu sociálne služby
poskytnúť za podmienky úhrady plnej výšky ekonomicky oprávnených nákladov položka 05.
V tejto sadzbe je zahrnutá úhrada všetkých položiek súvisiacich s pobytom klienta
v zariadení.
Sadzby úhrad stanovené na mesiac sa platia mesačne, na počet dní kalendárneho mesiaca sa
neprihliada. Denné sadzby sa použijú na výpočet úhrady za skutočný počet dní pobytu pri
začatí alebo ukončení poskytovania sociálnych služieb v priebehu mesiaca.
Pri krátkodobom prerušení poskytovania sociálnych služieb v zariadení z akýchkoľvek
dôvodov na strane prijímateľa sociálnych služieb sa mesačné úhrady za dni prerušenia
neprepočítavajú. Za krátkodobé prerušenie poskytovania sociálnych služieb sa počíta obdobie
do 30 dní. Po uplynutí tohto obdobia sa dohodnú podmienky ďalšieho poskytovania
sociálnych služieb so zníženými dennými sadzbami.

KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
01 TV alebo rádio na izbe (vlastné) – mobilný klient
02 TV alebo rádio na izbe (vlastné) – imobilný klient
03 Internet (vlastný počítač) na izbe – mobilný klient
04 Internet (vlastný počítač) na izbe – imobilný klient
05 Prístup na bezdrôtovú internetovú sieť zariadenia
06 Využitie mobilnej internetovej jednotky zariadenia

1,50 EUR/mesiac
0,00 EUR
1,50 EUR/mesiac
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

NÁKUPY
Nákupy potravín, hygienických potrieb, odevných súčastí, spotrebného tovaru, liekov pre
potreby prijímateľov sociálnych služieb sa vykonávajú bezodplatne.
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Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Bojniciach.
Účinnosť
1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN - X - 2017 o určení výšky úhrad za
poskytované sociálne služby mestom Bojnice bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach dňa xx . xx . 2017.
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN - X - 2017 o určení výšky úhrad za
sociálne služby poskytované mestom Bojnice nadobúda účinnosť dňa 01.01. 2018 .
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice č. VZN - X- 2017 o
určení úhrad za poskytované sociálne služby mestom Bojnice sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Bojnice č. VZN- 8 -2016 o určení výšky úhrad za poskytované sociálne
služby mestom Bojnice.

V Bojniciach dňa 00.00. 2017

PhDr. František Tám
primátor mesta Bojnice
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