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Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 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 v znení neskorších predpisov
vydáva

toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 9/2016
o úhradách za sociálne služby

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou,
zákonom 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
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“), sumu úhrady za sociálne
služby poskytované verejným poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia.
(2) Verejným poskytovateľom sociálnej služby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje je :
- obec Dolný Ohaj
- právnická osoba zriadená obcou, Dom seniorov, ktorý sa nachádza v obci Dolný
Ohaj na ulici Juraja Holčeka 222/1
(3) Obec Dolný Ohaj poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje tieto sociálne
služby:
1.. opatrovateľskú službu,
2. odľahčovaciu službu,
(4) Právnická osoba zriadená obcou Dolný Ohaj - Dom seniorov, Juraja Holčeka 222/1
Dolný Ohaj 941 43 poskytuje tieto sociálne služby :
1. sociálnu službu v zariadení pre seniorov
2. sociálnu službu v špecializovanom zariadení
(5) Toto nariadenie sa vzťahuje len na uvedených verejných poskytovateľov sociálnych
služieb, ktoré poskytujú sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú na sociálnu službu
odkázané, ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa zák. č. 448/2008 Z. z. s finančnou
podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok
ustanovených týmto zákonom. Nevzťahuje sa na samoplatcov.

(6) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 ods. 1
zákona č. 448/2008 Z. z.. Z účelovej dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
SR sa poskytuje finančný príspevok vo výške podľa prílohy č. 4a k zákonu č. 448/2008
Z. z. podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto zariadení. na financovanie
týchto sociálnych služieb § 35 Zariadenie pre seniorov a § 39 Špecializované zariadenie.
(7) Obec Dolný Ohaj súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované právnickou osobou
zriadenou obcou Dolný Ohaj boli financované aj z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods.
3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8 zákona.
§2
Výška úhrady za sociálne služby
1. Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanie
opatrovateľskej služby.
2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu
a majetku. Príjem na účely určenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje podľa
osobitného predpisu.
3. Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku
pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok k prídavkom na
dieťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje.
4. Na účely úhrady za sociálnu službu sa od príjmu občana odpočítava úhrada za inú
sociálnu službu, alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej
sociálnej služby.
5. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa rozsahu poskytovanej sociálnej
služby.
§3
Účasť rodiny na úhradách
1. 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, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu.
2. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa
ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo
deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy
životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
3. Obec Dolný Ohaj, alebo poskytovateľ, ktorého obec zriadila za účelom poskytovania
sociálnych služieb požaduje úhradu postupne od detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa
poskytuje sociálna služba podľa tohto VZN, nie je povinný platiť úhradu za sociálnu
službu alebo platí len časť tejto úhrady.
4. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, Obec rozhodne o povinnosti
rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej
služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
5. Fyzické osoby podľa § 73 odsek 10 zákona o sociálnych službách sú povinné
poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením
preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny

v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu
a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.
§4
Vyživovacia povinnosť
1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú
výživu, ak to potrebujú.
2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.
§5
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je : 1,20 € za 1 hodinu poskytovania.
§6
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odľahčovaciu službu
Odľahčovacia služba sa poskytuje v zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Prijímateľ platí úhradu za službu podľa rozsahu poskytovaných
úkonov v závislosti od času a doby poskytovania odľahčovacej služby v zmysle tohto
VZN.
§7
Sociálne služby v Dome Seniorov
1. V DSe sa poskytujú:
a) odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
b) obslužné činnosti:
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti:
1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
2. osobné vybavenie,
2. V DSe sa zabezpečujú:
a) odborné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia
b) ďalšie činnosti: záujmová činnosť
§8

Odborné činnosti
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby v zariadení pre seniorov
1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa
stupňa odkázanosti nasledovne:
a) IV. stupeň odkázanosti: 4,00 EUR/deň
b) V. stupeň odkázanosti : 4,10 EUR/deň
c) VI. stupeň odkázanosti : 4,20 EUR/deň

§9
Obslužné činnosti
A,) Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ubytovanie
1. Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za:
a) príslušenstvo obytnej miestnosti: predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa,
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, 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 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 prijímateľ sociálnej služby užíva sa
určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov
sociálnej služby, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.
5. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej
služby užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa
vydelí počtom prijímateľov sociálnej služby, 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 prijímatelia sociálnej služby:
0,90 €,
b) ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia sociálnej služby:
0,83 €,
c) úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu v miestnosti č. 26
0,30 €
 Prízemie Domu seniorov Dolný Ohaj:
a) Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o 1 € v miestnostiach 11B.
b) Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o 1,40 € v miestnostiach 11A
c) Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o 4 € v miestnostiach 11 C
a 12
B,) Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravovanie
1. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne :
a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje strava 5 krát
denne /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ racionálna, šetriaca alebo mletá diéta
sa stanovuje vo výške 4,50 EUR/deň,

b) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická
diéta /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/ sa stanovuje vo výške 4,85
EUR/deň. Ak prijímateľ sociálnej služby má predpísanú diabetickú diétu, je povinný
ju odoberať.
c) počas rekreačných pobytov a zájazdov, na ktorých sa zúčastnia klienti zo zariadenia
pre seniorov a špecializovaného zariadenia možno určiť stravnú jednotku za obed až
do výšky 5 EUR na deň a osobu.
2. Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom
mesiaci, alebo za jedlo z ktorého sa včas neodhlásil.
3.
Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
C,) Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za vybrané obslužné činnosti
Výška úhrady za pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne a šatstva sa stanovuje vo výške
skutočne vykonaných obslužných činností upravených vnútorným predpisom zariadenia.
§ 10
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti
Výška úhrady za úschovu cenných vecí sa stanovuje na 0,50 EUR/deň. Zariadenie je povinné
uzatvoriť s prijímateľom sociálnej služby zmluvu o úschove cenných vecí.
§ 11
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti
Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať, alebo utvárať podmienky
na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a zvyšujú
kvalitu poskytovania sociálnej služby (§ 15 ods. 3 zákona č. 448/2008 ). Sumu úhrady za
tieto iné činnosti obsahuje osobitná zmluva vo výške skutočne preukázaných nákladov.

§ 12
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia

(1) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zák. č. 448/2008 Z. z. v súlade s týmto
nariadením obce.
(2) Prijímateľ sociálnej služby platí za bývanie, odborné činnosti a ďalšie činnosti mesačne
ako 30 násobok výšky dennej úhrady.
(3) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti
v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na
prechodný čas obsadené iným prijímateľom a ak sa prijímateľ a poskytovateľ nedohodli
inak.

(4) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa platí podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, najneskôr však do 15 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
sociálna služba poskytnutá, za príslušný mesiac.
(5) Úhradu prijímateľ sociálnej služby platí bezhotovostným prevodom na účet verejného
poskytovateľa.
(6) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.

§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj dňa
16.12.2016
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017
(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Dolný Ohaj .
(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Dolný Ohaj č. 6/2016 zo dňa 25.2.2016 o úhrade za poskytované služby
v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších
sociálnych služieb.

Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov:
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:
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Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01. 2017

Vyvesené: 16.12.2016
Zvesené: 31.12.2016

V Dolnom Ohaji, dňa 16.12.2016
v.r. Ivan Solár
starosta obce

