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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

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
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, ulica Juraja Holčeka
222/1 Dolný Ohaj, PSČ 941 43 /ďalej len „Dom seniorov“/ 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, ktorí 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.. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby
v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa poskytuje z MPSVaR podľa prílohy č. 6
predmetného zákona vo výške podľa druhu a formy sociálnej služby , štruktúry
prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
a počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb.
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7. Obec Dolný Ohaj súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované právnickou osobou
zriadenou Obcou Dolný Ohaj boli financované z úhrad za sociálne služby od
prijímateľ sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad
za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8
zákona č. 448/2008 Z. z.
§ 2
Výška úhrady za sociálne služby
1. Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ku
dňu jej splatnosti podľa svojho príjmu a majetku. Príjem na účely platenia úhrady za
sociálnu službu sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu.
3. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa určuje podľa druhu a formy poskytovanej
sociálnej služby, stupňa odkázanosti a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.
4. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za 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, pokiaľ sa prijímateľ sociálnej služby a
poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby nedohodnú inak.
5. Ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v bode 1 predal nehnuteľný majetok, resp. znížil
jeho hodnotu iným právnym úkonom v období piatich po sebe nasledujúcich
kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa jeho príjem a
majetok posudzujú, na účely platenia sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu príjem
z tohto predaja sa sleduje až do vyčerpania sumy získanej z predaja tohto nehnuteľného
majetku.
6. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny
mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne
poskytovať.
7. Ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu
zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa sociálna službu začne poskytovať. Takto zistený príjem sa každoročne
prehodnocuje vždy v júli a platí do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka, za
obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie príjmu vykonáva.
8. Ak sa zmení skutočnosť rozhodujúca na platenie úhrady za sociálnu službu v priebehu
poskytovania sociálnej služby, príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje
ako príjem za kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena tejto skutočnosti. Táto zmena
skutočnosti rozhodujúcej na platenie úhrady za sociálnu službu ovplyvní výšku úhrady za
sociálnu službu až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
9. 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.
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§ 3
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinným pomerom

1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
2. 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.
3. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu jej
splatnosti, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v bodoch 1 a 2,
a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu
splatnosti úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako sumy ustanovené v
bodoch 1 a 2 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu
službu.
5. 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 bode 2 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.

§ 4
Účasť rodiny na úhradách

1. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté
deti a rodičov. Uvedená povinnosť platí v tom prípade, 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 životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
Zaopatrené plnoleté detí alebo rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby
písomnú zmluvu o platení úhrady, resp. jej časti, za sociálnu službu podľa osobitného
predpisu.
2. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za poskytovanú 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 alebo časti úhrady za sociálnu službu.
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3. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa bodu 1 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.
4. Obec Dolný Ohaj, alebo poskytovateľ, ktorého obec zriadila za účelom poskytovania
sociálnych služieb požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí, rodičov ak
občan, ktorému sa poskytuje služba podľa tohto VZN, nie je povinný platiť úhradu za
sociálnu službu alebo platí len časť úhrady.
§5
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.

§6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je : 1,20 € za 1 hodinu poskytovania.
§7
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.
§8
Sociálne služby v Dome seniorov
1. V Dome seniorov 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.
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2. V Dome seniorov sa zabezpečujú:
a) odborné činnosti: ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných zručností
b) ďalšie činnosti: záujmová činnosť
§9
Odborné činnosti
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby
1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená
podľa stupňa odkázanosti nasledovne:
a) IV. stupeň odkázanosti: 4,00 €/deň
b) V. stupeň odkázanosti : 4,10 €/deň
c) VI. stupeň odkázanosti : 4,20 €/deň
§ 10
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, kuchynka 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 s matracom, poduška, obliečky, prikrývka,
plachta, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclon alebo žalúzie, vešiak,
nádoba na odpadky
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti: najmä svietidlo, chladnička, kuchynská
linka, potravinová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa, kúpacia vaňa,
kúpeľňový alebo sprchový kút
e) spoločné priestory: najmä spoločenská miestnosť s duchovnu zónou, oddychové zóny
v interiéry jedáleň, chodba, schodište, suterén, práčovňa a kotolňa,
f) vybavenie spoločných priestorov: najmä svietidlá, stoly, stoličky, kreslá, sedacie
súpravy, TV prijímač, záclony alebo žalúzie a práčky, sušičky
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
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:
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- 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) v miestnosti
b) v miestnosti
c) v miestnosti
d) v miestnosti
e) v miestnosti
f) v miestnosti
g) v miestnosti
h) v miestnostiach
ch) v miestnosti
i) v miestnosti
j) v miestnosti
k) v miestnosti
l) v miestnosti
m) v miestnosti

č. 20 ...................... 0,435 €
č. 21 ...................... 0,491 €
č. 22 ...................... 0,470 €
č. 23 ..................... 0,462 €
č. 26 A .................... 0,333 €
č. 26 B ................... 0,416 €
č. 27 ..................... 0,396 €
č. 28, 30, 31 ......... 0,574 €
č. 29 .................... 0,449 €
č. 32 ..................... 0,517 €
č. 11 A ................. 0,491 €
č. 11 B ................... 0,483 €
č. 11 C .................... 0,494 €
č. 12 ...................... 0,514 €

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia
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:
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 €.
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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 €/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
€ /deň. Ak prijímateľ sociálnej služby má predpísanú diabetickú diétu, je povinný ju
odoberať.
c) počas rekreačných pobytov a zájazdov, na ktorých sa zúčastnia prijímatelia zo
zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia možno určiť stravnú jednotku
až do výšky 5 € 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.
C) Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za vybrané obslužné činnosti
Výška úhrady za pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne a šatstva sa môže stanoviť vo
výške skutočne vykonaných obslužných činností upravených vnútorným predpisom
zariadenia.
§ 11
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti
Výška úhrady za úschovu cenných vecí sa stanovuje na 0,10 €/deň. Zariadenie je povinné
uzatvoriť s prijímateľom sociálnej služby zmluvu o úschove cenných vecí.

§ 12
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 ). Výška úhrady za iné činnosti
je stanovená v osobitnej zmluve podľa preukázaných nákladov.

§ 13
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 odborné činnosti, bývanie a ďalšie činnosti mesačne
ako 30-násobok výšky dennej úhrady.
3. Celková úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa zaokrúhľuje na euro centy smerom
nadol.
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4. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa platí podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, najneskôr 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.
§ 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia
ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov a platných zákonov a predpisov s tým súvisiacich.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj dňa
7.3.2019
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2019
4. Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce
Dolný Ohaj .
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Dolný Ohaj č. 9/2016 o úhradách za sociálne služby.

v Dolnom Ohaji dňa 7. 3. 2019
Ivan Solár, v. r.
starosta obce
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