MESTO KEŽMAROK

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 8/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009, v znení VZN č. 6/2010 o
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto
služby v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku

V článku 3 odsek 4 bude znieť:
4. V dennom stacionári sa v súlade s § 40 zákona o sociálnych službách poskytujú
a) odborné činnosti
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- pracovná terapia
b) obslužné činnosti
- stravovanie
c) ďalšie činnosti
- záujmová činnosť.
Dopĺňajú sa nové odseky 7, 8 a 9, ktoré budú znieť:
7. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby má záujem o jej poskytovanie aj nad ustanovený
rozsah hodín podľa stupňa odkázanosti, bude mu táto služba poskytnutá za úhradu vo výške
skutočných bežných výdavkov.
8. Zákonný zástupca prijímateľa sa zaväzuje vopred oznámiť zariadeniu plánované dočasné
prerušenie poskytovania sociálnej služby, a to najneskôr päť pracovných dní, pred
plánovaným prerušením (hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, kúpeľná liečba, rodinná
dovolenka a pod.) a doložiť fotokópiu relevantného dokladu, potvrdzujúceho dôvod
prerušenia. V prípade opakovaného nedodržania stanoveného termínu bude prijímateľovi
účtovaná úhrada tak, ako keby bola služba v rozsahu podľa zmluvy poskytnutá. V prípade
nepredvídaných situácií (napr. náhla hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, vážne rodinné
dôvody a pod.) je zákonný zástupca prijímateľa resp. iná blízka osoba povinná oznámiť túto
skutočnosť zariadeniu ihneď (osobne, telefonicky, elektronickou poštou, SMS správou a pod.)
a následne o tom predložiť zariadeniu relevantný doklad. Opakované nedodržanie povinností
ustanovených v tomto odseku sa považuje za hrubé porušenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby.
9. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu.
V článku 5 sa vypúšťa doterajšie znenie odsekov 6 a 7 a doterajšie odseky 8 až 13 sa prečíslujú
na 6 až 11.
Dopĺňa sa nový odsek 12, ktorý bude znieť:
12.Úhradu za sociálnu službu v dennom stacionári platí prijímateľ alebo iná povinná osoba za
kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 25. dňa nasledujúceho
mesiaca.
V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý bude znieť:
4. VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009, schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku dňa 14.04.2011 uznesením č. 78/2011 a nadobúda účinnosť 01.05.2011,
s výnimkou zmeny bodu 1 prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 01.09.2011.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta
Návrh VZN č. 8/2011 zverejnený dňa 30.03.2011
Návrh VZN č. 8/2011 zvesený dňa 14.04.2011
VZN č. 8/2011 vyhlásené dňa 15.04.2011
VZN č. 8/2011 zvesené dňa 29.04.2011

Ing. Ladislav Faix
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Príloha č. 1
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2010 za odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby v Dennom stacionári Korytnačka podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách
Počet opatrovateliek

....................................... 5

Mzdy a odvody

....................................... 22387,63 €

Počet dní prevádzky

....................................... 234

Počet klientodní

....................................... 5272

Ø počet hodín opatrovateliek

....................................... 7,2 hod.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na 1 hodinu poskytovanej pomoci fyzickej osoby odkázanej na
pomoc inej fyzickej osoby:
22387,63 € : 234 = 95,67 €
95,67 € : 5: 7,2 = 2,66 € - cena 1 hodiny

Cena 1 hodiny ............................. 2,66 €
Cena 2 hodín ............................. 5,32 €
Cena 3 hodín ............................. 7,98 €
Cena 4 hodín ............................ 10,64 €
Cena 5 hodín ........................... 13,30 €
Cena 6 hodín ............................ 15,96 €
Cena 7 hodín ............................ 18,62 €
Cena 8 hodín ............................ 21,28 €

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta
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Príloha č. 2
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v Dennom stacionári Korytnačka

1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa
odkázanosti prijímateľa takto
II. stupeň odkázanosti
III. stupeň odkázanosti
IV. stupeň odkázanosti
V. stupeň odkázanosti
VI. stupeň odkázanosti

1,50 €/deň
2,20 €/deň
3,00 €/deň
4,00 €/deň
5,00 €/deň

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa určuje násobkom dennej úhrady
a počtom dní poskytnutej sociálnej služby.

2. Výška úhrady za stravovanie v dennom stacionári je stanovená takto
a) stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba a je starší ako 15 rokov
je pri poskytnutí stravy na jeden deň
1, 39 €
- desiata
0,23 €
- obed
1,03 €
- olovrant
0,13 €
b) stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba a je vo veku od 11 do 15
rokov je pri poskytnutí stravy na jeden deň
1, 32 €
- desiata
0,23 €
- obed
0,96 €
- olovrant
0,13 €
c) stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba a je vo veku od 6 do 10
rokov je pri poskytnutí stravy na jeden deň
1, 29 €
- desiata
0,23 €
- obed
0,93 €
- olovrant
0,13 €
Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.
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