NÁVRH

Obec Rohožník na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vo
veciach územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohožník č. /2018
o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Rohožník

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Rohožník
(ďalej len „nariadenie“) definuje v zmysle 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) jednotlivé sociálne služby poskytované Obcou
Rohožník, upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady.

1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
3)

4)

§2
Definovanie pojmov
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na:
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby,
riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Sociálna služba sa vykonáva prostredníctvom sociálnej práce.
Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom
o sociálnych službách poskytuje sociálna služba, a ktorou je občan Slovenskej republiky, ktorý
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt hlásený podľa osobitného
predpisu1) prípadne iná fyzická osoba uvedená v § 3 ods. 2 písm. b) až l) zákona o sociálnych
službách.
Poskytovateľ sociálnej služby podľa tohto nariadenia je:

1)

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov
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5)
6)

7)

8)
9)

a) Obec Rohožník (ďalej len „obec“),
b) Zariadenie sociálnych služieb Rohožník, nezisková organizácia obce (ďalej len „ZSS Rohožník“)
Posudková
činnosť
na
účely
poskytovania
sociálnej
služby
uvedenej
v § 3 ods. 1 písm. a), b), c) tohto nariadenia je zdravotná posudková činnosť a sociálna
posudková činnosť v súlade s § 49 až § 51 zákona o sociálnych službách.
Posudkovou činnosťou v súlade s týmto nariadením sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom2) na
pomoc inej fyzickej osoby poskytovanej terénnou formou ako domáca opatrovateľská služba a na
poskytovanie pobytovej formy sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby alebo
v zariadení pre seniorov. Posudok o odkázanosti v zmysle predchádzajúcej vety je podkladom na
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 92 ods. 1 až 9 zákona
o sociálnych službách.
Posudková činnosť podľa tohto nariadenia v súlade s § 51a zákona o sociálnych službách sa
nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za
sociálnu
službu
vo
výške
ekonomicky
oprávnených
nákladov
spojených
s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby (samoplatca).
Obec je podľa tohto nariadenia v súlade s § 80 zákona o sociálnych službách správnym
orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, na
sociálnu službu v zariadení pre seniorov a na domácu opatrovateľskú službu.
Nepriaznivý zdravotný stav v zmysle zákona o sociálnych službách preukazuje fyzická osoba
potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu na druh sociálnej
služby podľa tohto nariadenia2).
DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBY

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2)
3)

4)

§3
Druhy sociálnych služieb
Sociálne služby poskytované ZSS Rohožník sú:
zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“),
zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZPS“),
domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),
odľahčovacia služba,
požičiavanie pomôcok,
jedáleň,
práčovňa.
Sociálne služby podľa § 3 ods.1) tohto nariadenia možno vhodne a účelne spájať v súlade so
zákonom o sociálnych službách.
Sociálne služby uvedené v § 3 ods. 1 písm. a), b), c) tohto nariadenia sa poskytujú na základe
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 2 ods. 6 tohto nariadenia a na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so ZSS Rohožník v súlade s § 74 zákona o sociálnych
službách.
ZSS Rohožník v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách uzatvára s prijímateľom sociálnej
služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby aj v prípade poskytovania odľahčovacej služby.

2)

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

1)

2)
3)

4)

5)

§4
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa fyzickej osobe určuje týmto nariadením podľa druhu
a rozsahu poskytovanej sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách.
Úhrada podľa prílohy tohto nariadenia za sociálne služby uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b) tohto
nariadenia sa určuje fyzickej osobe najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
znížených o príjem z finančného príspevku Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na
financovanie sociálnej služby.
Úhrada za sociálne služby uvedené v § 3 ods. 1 písm. c) až h) tohto nariadenia sa určuje
fyzickej osobe najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
sociálnej služby podľa prílohy tohto nariadenia.
Za poskytovanie sociálnej služby podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) sa určuje fyzickej osobe, ktorá
je samoplatcom v súlade s § 2 ods. 7 tohto nariadenia, úhrada vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v súlade s prílohou tohto
nariadenia.
Výšky úhrad (sumy) za jednotlivé sociálne služby podľa druhu a rozsahu sú uvedené v prílohe
tohto nariadenia.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytnutú sociálnu službu v sume určenej týmto
nariadením podľa druhu a rozsahu poskytovanej sociálnej služby v súlade s ustanoveniami § 72,
§ 72a, § 73 zákona o sociálnych službách podľa prílohy tohto nariadenia.
Úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa tohto nariadenia platí prijímateľ sociálnej služby
v hotovosti do pokladne ZSS Rohožník alebo bezhotovostne na účet ZSS Rohožník.

§5
Zariadenie opatrovateľskej služby
V Zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) sa poskytuje sociálna služba na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
V ZOS sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby na určitý čas.
Za poskytovanie sociálnej služby v ZOS sa určuje fyzickej osobe úhrada za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva podľa prílohy tohto nariadenia (pobyt + služby) ako úhrada na 1 deň a za
stravovanie podľa počtu odobraných jedál na 1 deň. Celková úhrada za poskytovanie
sociálnej služby v ZOS sa určí prijímateľovi sociálnej služby za kalendárny mesiac ako súčet
denných úhrad za poskytovanie sociálnej služby v ZOS, násobený počtom dní v kalendárnom
mesiaci.
V ZOS poskytuje ZSS Rohožník celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
pri diabetickej strave druhá večera). Prijímateľ sociálnej služby v ZOS je povinný odoberať aspoň
dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera v súlade s § 17 ods. 3 a ods. 4
zákona o sociálnych službách.
Úhradu za sociálnu službu v ZOS platí fyzická osoba podľa tohto nariadenia najneskôr posledný
pracovný deň v danom mesiaci.
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6)

1)

2)

3)

4)
5)

1)

2)
3)

Obec Rohožník prispieva fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v obci Rohožník najmenej 10
rokov pred nástupom do zariadenia, finančným príspevkom na úhradu pobytu sumou podľa
prílohy tohto nariadenia.
§6
Zariadenie pre seniorov
V Zariadení pre seniorov (ďalej len ZpS) sa poskytuje sociálna služba na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákon o sociálnych službách,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Za poskytovanie sociálnej služby v ZpS sa určuje fyzickej osobe úhrada za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva podľa prílohy tohto nariadenia (pobyt + služby) ako úhrada na 1 deň a za
stravovanie podľa počtu odobraných jedál na 1 deň. Celková úhrada za poskytovanie
sociálnej služby v ZpS sa určí prijímateľovi sociálnej služby za kalendárny mesiac ako súčet
denných úhrad za poskytovanie sociálnej služby v ZpS, násobený počtom dní v kalendárnom
mesiaci.
V ZpS poskytuje ZSS Rohožník celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
pri diabetickej strave druhá večera). Prijímateľ sociálnej služby v ZpS je povinný odoberať aspoň
dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera v súlade s § 17 ods. 3 a ods. 4
zákona o sociálnych službách.
Úhradu za sociálnu službu v ZpS platí fyzická osoba podľa tohto nariadenia najneskôr posledný
pracovný deň v danom mesiaci.
Obec Rohožník prispieva fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v obci Rohožník najmenej 10 rokov
pred nástupom do zariadenia, finančným príspevkom na úhradu pobytu sumou podľa prílohy tohto
nariadenia.

§7
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu poskytovaná fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe na území obce Rohožník terénnou formou
v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.
Za opatrovateľskú službu sa určuje fyzickej osobe úhrada podľa prílohy tohto nariadenia za
kalendárny mesiac podľa počtu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby v rámci stanoveného
pracovného času v príslušnom mesiaci. V prípade poskytovania opatrovateľskej služby nad
rámec tohto pracovného času, sa určí fyzickej osobe úhrada vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov podľa prílohy tohto nariadenia.
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4)

5)

1)
2)
3)
4)

1)

2)
3)

Do úhrady za opatrovateľskú službu sa započíta aj donáška obedov do domácnosti, ak sa
fyzickej osobe táto služba poskytuje, a to za donášku 1 obeda, násobená počtom dní v danom
mesiaci, kedy sa táto služba poskytla podľa prílohy tohto nariadenia.
Úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby platí fyzická osoba najneskôr posledný pracovný
deň v danom mesiaci.

§8
Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
Pomôcka sa požičiava na určitý čas.
Za požičanie pomôcky sa fyzickej osobe určí úhrada ako sadzba za požičanie jednej pomôcky na
1 deň, násobená počtom dní zapožičania podľa prílohy tohto nariadenia.
Za požičanie pomôcky platí fyzická osoba úhradu v deň odovzdania pomôcky.

§9
Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu2) na základe
rozhodnutia príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny počas obdobia, v ktorom
opatrovanie nemôže vykonávať.
Poskytuje sa na celé dni, najmenej v rozsahu 12 hodín denne, najdlhšie na 30 dní v kalendárnom
roku. Odľahčovacia služba sa poskytuje podľa výberu terénnou alebo pobytovou formou.
Za odľahčovaciu službu sa určuje prijímateľovi sociálnej služby úhrada podľa druhu sociálnej
služby v súlade s prílohou tohto nariadenia, a to podľa toho, či sa sociálna služba poskytne
pobytovou formou v ZOS alebo v ZpS alebo sa poskytne terénnou formou ako opatrovateľská
služba.

§ 10
Jedáleň
1)
Stravovanie sa poskytuje v jedálni ZSS Rohožník fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
2)
Úhrada za stravovanie v jedálni sa určuje fyzickej osobe podľa kalkulácie stravnej jednotky za
odber jedného teplého jedla (obeda) za deň, a to podľa počtu poskytnutých obedov v príslušnom
mesiaci podľa prílohy tohto nariadenia.
3)
Jedáleň poskytuje aj diabetické stravovanie (dia obed) na základe odporúčania ošetrujúceho
lekára. Úhrada za diabetickú stravu sa určuje podľa predchádzajúceho odseku podľa prílohy
tohto nariadenia.
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4)

5)

6)

7)

1)

2)
3)

Jedáleň poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky (ďalej len „rozvoz“) obedov do
domácnosti fyzickej osoby uvedenej v § 9 ods.1 písm. b), c) tohto nariadenia resp. fyzickej
osobe, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba.
Ak sa fyzickej osobe poskytuje rozvoz obedov podľa predchádzajúceho odseku, úhrada sa určuje
v súlade s týmto nariadením a podľa prílohy tohto nariadenia. Suma za rozvoz obedov podľa
prvej vety sa započíta do celkovej úhrady za stravovanie.
Za stravovanie v jedálni a za rozvoz obedov platí fyzická osoba úhradu vopred, najneskôr
v posledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa bude obed príp.
rozvoz poskytovať.
Obec Rohožník prispieva fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce Rohožník, ktorej sa
poskytuje stravovanie príp. diabetické stravovanie v rámci ZSS Rohožník na 1 obed sumou podľa
prílohy tohto nariadenia.

§ 11
Práčovňa
ZSS Rohožník poskytuje pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa určuje fyzickej osobe úhrada za jedno pranie (1
práčka) podľa prílohy tohto nariadenia.
Za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zaplatí fyzická osoba v hotovosti do pokladne ZSS
Rohožník v deň prevzatia bielizne a šatstva.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
1)
Toto nariadenie bolo schválené Obecného zastupiteľstva v Rohožníku uznesením č. ... /2018.
2)
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohožník č. 1/2017
o poskytovaní sociálnych služieb obcou Rohožník, schválené uznesením č. 54/2017 na rokovaní
Obecného zastupiteľstva v Rohožníku dňa 09.08.2017.
3)
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2019.
V Rohožníku
Mgr. Peter Švaral
starosta obce

Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rohožník č. 1 /2019 o úhradách za sociálne služby
poskytované Obcou Rohožník, ktorou sa stanovujú sumy úhrad za jednotlivé sociálne služby poskytované
Zariadením sociálnych služieb Rohožník

Sumy úhrad za jednotlivé sociálne služby poskytované
Zariadením sociálnych služieb Rohožník
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VZN

služba

úkon

jednotka

§ 5, § 6

ZOS, ZpS

pobyt + služby

1 miesto/1 deň

EON*
v€
30,70

EON –
pr.
ŠR**

Stupeň
odkázanosti /
úhrada v €

18,97

II, III /
****15,40
IV, V, VI / ****
16,00

§7
§8

§9
§ 10

§ 11

raňajky
desiata
obed
obed dia
olovrant
večera
II. večera (dia)
(raňajky, desiata, celodenná strava
obed,
olovrant, (5 jedál)
večera)
(raňajky, desiata, celodenná dia
obed,
olovrant, strava (6 jedál)
večera, II. večera)
ZOS, ZpS
ak nie je obyv.
prítomný
opatrovateľská
služba
odľahčovacia
podľa
služba
poskytovanej
služby
§ 5, § 6, § 7
požičiavanie
požičanie
pomôcok
pomôcky
jedáleň
obed
dia obed
rozvoz obedov
rozvoz obedov

práčovňa

rozvoz pri
opatrovateľskej
službe
pranie
+ žehlenie

1 osoba/1 deň
1 osoba/1 deň
1 osoba/1 deň
1 osoba/1 deň
1 osoba/1 deň
1 osoba/1 deň
1 osoba/1 deň
1 osoba/1 deň

0,73
0,20
3,30
3,50
0,18
1,24
0,22
5,65

0,73
0,20
*** 3,30
*** 3,50
0,18
1,24
0,22
5,65

1 osoba/1 deň

6,07

6,07

1 miesto/1 deň

II, III / 15,40
IV,V,VI/ 16,00
3,71

1 osoba/1 hod.

II, III / 15,40
IV,V,VI/ 16,00
1,60

1 pomôcka/
1 deň
1 obed
1 obed
1 rozvoz/osoba
2 obedy/
1 domácnosť
1 rozvoz/osoba

0,57

0,30

3,30
3,50
0,62

*** 3,30
*** 3,50
0,60
0,80

1 práčka

3,99

0,40
2,90

* EON – ekonomicky oprávnené náklady
** ekonomicky oprávnené náklady po odrátaní príspevku zo štátneho rozpočtu
*** obec prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom obce, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, nie je
dlžníkom obce na jeden obed nasledovne:
príjem do 399,99 € príspevok 0,80€/1,50 €
príjem od 400 € do 499,99 € príspevok 0,60€/ 1,- €
príjem nad 500 € príspevok 0,40€/0,80 €
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NÁVRH
**** obec prispieva fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v obci Rohožník najmenej 10 rokov pred nástupom do
zariadenia, finančným príspevkom na úhradu pobytu sumou 2,50 €/deň
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