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Obecné zastupiteľstvo Dolný Ohaj v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní ( živnostenský zákon).
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších sociálnych služieb.

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenia) je v rámci plnenia úloh obce
Dolný Ohaj na úseku sociálnych vecí, stanoviť podmienky na zabezpečenie určitých sociálnych
služieb pre klientov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a to nasledovne:

 stanoviť podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení Domu seniorov, výšku a 
spôsob úhrady,
 stanoviť podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady,
 stanoviť podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady.

II. ČASŤ
Zariadenie sociálnych služieb
§2
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach
Obec Dolný Ohaj zriadila v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
zariadenie poskytovania sociálnych služieb Dom Seniorov, ktorý sa nachádza v obci Dolný Ohaj na
ulici Juraja Holčeka č. 222/1.
§ 3
Podrobnosti o stravovaní v zariadeniach sociálnych služieb a stanovenie výšky úhrady
za stravovanie
1. Stravná jednotka pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému
stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň na osobu:
a) pri racionálnej strave: cena surovín 2,80 + režijné náklady 1,45 spolu: 4,25
b) pri diabetickej strave: cena surovín 3,10 + režijné náklad 1,50 spolu: 4,60
c) počas rekreačných pobytov a zájazdov na ktorých sa zúčastnia klienti zo zariadenia pre seniorov

a domova sociálnych služieb možno určiť stravnú jednotku za obed až do výšky 5,- Eur na deň na
osobu.
d) pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne:
 pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte na:
- raňajky
12 %
- desiatu
9%
- obed
40 %
- olovrant
9%
- večeru
30 %
 pri diabetickej strave, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na:
- raňajky
11 %
- desiatu
8%
- obed
40 %
- olovrant
8%
- večeru
27 %
- druhú večeru
6%
2. Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol,
3. Stravnou jednotkou v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb s celodenným
stravovaním sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca
na jeden ubytovací deň. Rozdiely v stravných jednotkách sa vykonávajú ku koncu štvrťroka tak, aby
stravná jednotka bola v priemere na deň dodržaná.
4. Občan platí iba výšku stravnej jednotky a len za odobraté jedlo, alebo za jedlo, z ktorého sa včas
neodhlásil.
5. Výška stravnej jednotky a režijných nákladov Domu seniorov Dolný Ohaj pre zamestnancov,
obyvateľov obce, zamestnancov na dohodu a ostatných:
a) Zamestnanci:
Poplatok zamestnanca za stravu za 1 jedlo / obed / je 0,71 €. Zamestnávateľ vychádza pri výpočte
nasledovnej kalkulácie:
- suroviny 1,50 € + 0,28 € režijné náklady = 1,78 €
- z toho zamestnávateľ prispieva 55 %
=
0,98 €
- zo sociálneho fondu
= 0,09 €
b) Obyvatelia obce + donáška /ZŤP/
- suroviny 1,47 € + 0,23 € režijné náklady = 1,70 €
- donáška 0,45 €
Donášku obedov zabezpečuje poskytovateľ sociálnych služieb, až do doby kedy obec Dolný Ohaj
prostredníctvom svojich zamestnancov, opatrovateľov/iek, ktorí túto službu budú vykonávať v
zmysle zákonníka práce a budú spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 9 a/, b/
c) Zamestnanci na dohodu
- suroviny 1,47 € + 0,28 € režijné náklady

= 1,75 €

d) Ostatní
- suroviny 1,47 € + 1,53 € režijné náklady

= 3,00 €
§4

Výška úhrady za ubytovanie
1. Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za:
a) príslušenstvo obytnej miestnosti: predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC,
kúpelňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej
priamo priľahlé,
b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti: najmä rozvod
elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické
zariadenie,
c) vybavenie obytnej miestnosti: najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona alebo
žalúzie,
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti: najmä svietidlo, chladnička, kuchynský sporák
alebo dvojplatnička, kuchynská linka, potravinová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa
a kúpacia vaňa,
e) spoločné priestory: najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica,
práčovňa a kotolňa,
f) vybavenie spoločných priestorov: najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona a práčka,
g) vecné plnenia spojené s bývaním alebo s prístreším: najmä vykurovanie, dodávka teplej vody,
upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu,
dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu,
odvoz splaškov a čistenie septikov a vybavenie ZSS spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou
anténou.
2. Výška úhrady za bývanie v ZSS v ktorých prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za
ubytovanie v zmysle zákona o sociálnych službách na deň na osobu sa určí ako:
- súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti
a veľkosti
podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.
3.
Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti je:
a)
0,20 €
v miestnostiach č. 11A, 11B
b)
0,25 €
v miestnostiach č. 26,
c)
0,26 €
v miestnostiach č. 20, 21, 22, 23, 32
d)
0,27 €
v miestnostiach č. 27, 28, 29, 30, 31,
e)
0,28 €
v miestnostiach č. 11C, 12,
V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenie obytnej
miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
4. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť
podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu
obytnej miestnosti užívajú.
5. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že

veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto
podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
6. Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 3 sa zvyšuje na deň na osobu :
 Poschodie Domu seniorov Dolný Ohaj:
a) ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania
b) ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania
c) ak sa jedná o podlahovú plochu prechodnej miestnosti

0,90 €,
0,83 €,
0,30 €

 Prízemie Domu seniorov Dolný Ohaj:
a) Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o 1 € v miestnostiach 11A a 11B.
b) Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o 1 € v miestnostiach 11 C a 12
v prípade obsadenia dvomi klientami.
c) Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o 3 € v miestnostiach 11 C a 12
v prípade obsadenia jedným klientom.
§5
Výška úhrady za vykonávanie odborných činností
Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ( IV. až VI.) a právoplatného rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za ďalšie činnosti pre fyzickú osobu za
každý deň pobytu nasledovne:
a) fyzická osoba zaradená do IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na:
základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti:
4,00 €,
b) fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na:
základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti:
4,10 €,
c) fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na:
základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti:
4,20 €,
§6
Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie a iné ďalšie činnosti za kalendárny
mesiac
1. Úhrada za stravovanie, bývanie a iné ďalšie činnosti v kalendárnom mesiaci pre fyzickú osobu
sa určuje pri starostlivosti v ZSS, ktorá sa poskytuje:
a) celoročne ako 30-násobok výšky úhrady za stravovanie, bývanie a ďalšie činnosti
2. Fyzická osoba platí skutočnú úhradu podľa počtu odobratých jedál za príslušný kalendárny
mesiac.
3. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

III. časť Ďalšie sociálne služby
§7
Poskytovanie ďalších sociálnych služieb
1.

Obec Dolný Ohaj poskytuje prostredníctvom príslušnej organizačnej zložky ďalšie sociálne
služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a to nasledovne:

a)

opatrovateľskú službu (ďalej len OSL)

b)

odľahčovaciu službu

2. Opatrovateľskú a odľahčovaciu službu Obec Dolný Ohaj poskytuje v závislosti na svojich
finančných možnostiach
§8
Opatrovateľská služba
1.

OSL sa poskytuje v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.

Podmienky poskytovania OSL:

a) klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služby a priloží potrebné prílohy v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) obec zabezpečí vypracovanie lekárskeho posudku, spracuje sociálny posudok a posudok o
odkázanosti na sociálnu službu
c) obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby
d) klient následne písomne požiada obec o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní OSL
3. Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných
úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a to nasledovne:
a) v čase poskytovania OSL 7.30-15.30, úhrada klienta 0,80 €/hodina , pre fyzickú osobu, ktorá
má trvalý pobyt na území obce Dolný Ohaj.
b) v čase poskytovania OSL 7.30-15.30 , úhrada klienta 1,50 €/hodina, pre fyzickú osobu, ktorá
nemá trvalý pobyt na území obce Dolný Ohaj.
c) donáška jedla do domácnosti formou rozvozu obedov, úhrada klienta 0,45 €/deň
4.

Spôsob úhrady:

a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú OSL obsahuje zmluva o poskytovaní OSL
b) úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v
danom roku, v ktorom sa OSL poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v pokladni
obecného úradu.
c) Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu podľa svojho
príjmu a majetku. Po jej zaplatení mu musí zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ustanovenú osobitným predpisom.
d) Pri výpočte úhrady za opatrovateľskú službu obec vychádza z výšky ekonomicky oprávnených
nákladov za predchádzajúci rozsah ekonomicky oprávnených nákladov je definovaný v § 72 odst. 5
zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Suma úhrady za opatrovateľskú službu nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené náklady.

e) Ak prijímateľ nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na zaplatenie úhrady prechádza táto
povinnosť na rodičov a deti v prípade, že sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana,
ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Táto osoba uzatvorí s
poskytovateľom služby zmluvu o platení úhrady.
5. V prípade, že klient netrvá na dodržaní príjmu po zaplatení úhrady za OSL vo výške 1,3
násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a má záujem dobrovoľne hradiť
úhradu za OSL vo vyššej alebo plnej miere, môže tak vykonať na základe svojho čestného
vyhlásenia.
§9
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba sa poskytuje v zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
2.

Podmienky poskytovania odľahčovacej služby:

a) klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby a priloží potrebné prílohy
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) klient následne písomne požiada obec o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie odľahčovacej
služby
3.

Výška úhrady:

- prijímateľ platí úhradu za službu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona
448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v závislosti od času a doby poskytovania
odľahčovacej služby podľa § 8, ods. č. 3, 4 tohto VZN.
4.

Spôsob úhrady:

a)
rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu obsahuje zmluva o
poskytovaní odľahčovacej služby
b) úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
v danom roku, v ktorom sa odľahčovacia služba poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave
alebo v pokladni obecného úradu.
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Starosta obce Dolný Ohaj cenovým opatrením je oprávnený zvýšiť úhrady stanovené týmto
všeobecne záväzným nariadením v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských
cien vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému
kalendárnemu roku.
2) Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby neohlási výšku svojich
príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú
rozhodujúce na určenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby, obec rozhodne o povinnosti
občana platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu v celom rozsahu.
3) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby, ak :
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, občianske
spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší, ako tri mesiace,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve

c) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
4) Všeobecným záväzným nariadením obce Dolný Ohaj č. 3/2015 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších sociálnych služieb sa r u š í
predchádzajúce VZN č. 6/2014.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo:
vyvesené na úradnej tabuli dňa 20.01.2015
zvesené z úradnej tabule dňa 04.01.2015
V Dolnom Ohaji 19.01.2015
Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
10.02.2015 uznesením č. 2/2015, toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.03. 2015.
Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov:
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:

7

7
0
0
§ 13
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.03. 2015

Vyvesené: 11.02.2015
Zvesené: 27.02.2015
Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
V Dolnom Ohaji, dňa 10.02.2015

