MESTO KEŽMAROK

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 12 /2015,
o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu
v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

Schválené uznesením č. 71/2015 Mestského zastupiteľstva v Kežmarku dňa 26.03.2015
Účinnosť: 1. mája 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o poskytovaní
sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu
v Zariadení pre seniorov v Kežmarku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods.3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách) sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len VZN):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len
zákon o sociálnych službách) poskytovanie sociálnej služby a výšku úhrady za poskytovanú
sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku (ďalej len „zariadenie“).
Článok 2
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
(1)V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
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 zákona o sociálnych službách
alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu alebo rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby z iných vážnych dôvodov, vydané obcou
v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.
(3) V zariadení sa v zmysle § 16, § 17, § 18 a § 35 ods. 2 zákona o sociálnych službách poskytujú
a) odborné činnosti
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
- utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
- osobné vybavenie
- záujmová činnosť.
V zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie
ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

(4) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení, výšku a spôsob úhrady za sociálne
služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona
o sociálnych službách.
Článok 3
Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu
(1)Prijímateľ sociálnej služby v zariadení je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
(2) Suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné
činnosti a ďalšie činnosti a nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené náklady.
(3) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) odborné
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
b) obslužné
- ubytovanie, stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
(4) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa
prílohy č.3 zákona o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného
v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a je určená nasledovne:
II. - III.stupeň odkázanosti
IV. stupeň odkázanosti
V. stupeň odkázanosti
VI. stupeň odkázanosti

(2 – 6 hodín)
(6 – 8 hodín)
(8 – 12 hodín)
(nad 12 hodín)

suma úhrady
suma úhrady
suma úhrady
suma úhrady

2,70 Eur/deň
2,90 Eur/deň
3,10 Eur/deň
3,30 Eur/deň

(5) V prípade poskytovania sociálnej služby v zariadení fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v krízovej
situácii a je jej život alebo zdravie vážne ohrozené a nemá vydané právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu, vzniká tejto osobe povinnosť platiť úhradu za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej osobe do dňa predloženia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu vo výške 3,30 Eur/deň.
(6) Výška úhrady za ubytovanie
a) Výška úhrady za ubytovanie v zariadení na deň a osobu sa určí ako súčin dennej sadzby
úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy a jej príslušenstva, ktoré prijímateľ sociálnej
služby užíva.
b) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
v zariadení je 0,11 Eur.
Vtejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej
miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov prevádzkového zariadenia obytnej
miestnosti daného zariadenia a vecné plnenie spojené s bývaním.
c) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť
podlahovej plochy sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti
užívajú.

d) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí
tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb,
ktoré túto plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
e) Úhrada za bývanie určená podľa písm. b) sa zvyšuje na deň na osobu o
1)
0,18 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba
2)
0,28 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby.
Ak fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov a nie je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách, platí úhradu za ubytovanie o 30 % vyššiu.
(7) Výška úhrady za stravovanie
 celodenné stravovanie sa určuje na sumu
 diabetická diéta je vo výške

2,98 Eur/deň/osoba
3,72 Eur/ deň/osoba.

(8) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva v zariadení pre
seniorov sa určuje na sumu 1,75 Eur/ deň.
Článok 4
Spoločné ustanovenia o úhradách
(1) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti
v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas
obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
(2)Mesačná úhrada za ubytovanie, stravovanie, odborné a obslužné činnosti sa určuje ako 30násobok sumy stanovenej za dennú úhradu týchto služieb.
(3) Zmeny výšky stravnej jednotky pri zmene cenovej úrovne potravín, výšky úhrady za ubytovanie
a za odborné činnosti budú pri zvyšovaní ekonomicky oprávnených nákladov schválené mestským
zastupiteľstvom formou VZN.
Článok 5
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2009, v znení VZN č. 7/2010 a Dodatku č.1 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Zariadení pre seniorov v Kežmarku.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh VZN č. 12/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 11.03.2015
a zvesený dňa 26.03.2015.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej
služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku vrátane Prílohy č.1
a č.2 dňa 26.03.2015 uznesením č. 71 /2015.
(3) VZN č. 12/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 31.03.2015 a zvesené dňa 16.04.2015.

Článok 7
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.mája 2015.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, v. r.
primátor mesta

Príloha č.1 k VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu
v Zariadení pre seniorov v Kežmarku
Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) za rok 2014 v Zariadení pre seniorov
v Kežmarku
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných
osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
316 519,13 Eur
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na
starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)
118 017,43 Eur
c) tuzemské cestovné náhrady
95,50 Eur
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
112 592,49 Eur
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov
176 677,37 Eur
f) dopravné
786,38 Eur
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich
častí a riešenia havarijných stavov
48 297,59 Eur
h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý
účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci
0 Eur
i) výdavky na služby
21 856,74 Eur
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného,
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného
predpisu
2 171,06 Eur
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom
poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;odpis hmotného majetku,
ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania
sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého
nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci
toho istého druhu alebo porovnateľné veci
28 330,28 Eur
Spolu:
825 343,97 Eur
EON 825 343,97 : 103 : 12 = 667,75 = 668,- Eur
668 – 320 = 348,- Eur
Vysvetlivky:
825 343,97 Eur
celkové EON za rok 2014
103
priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2014
12
mesiacov v roku
668,- Eur
priemerné EON na jedného prijímateľa sociálnej služby
320,- Eur
výška finančného príspevku na 1mesiac/1 prijímateľa
348,- Eur
priemerná úhrada pre 1 prijímateľa za sociálnu službu

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, v. r
primátor mesta

Príloha č.2 k VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu
v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

Výška úhrady za služby
Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby
Stupeň II, III
Stupeň IV
Stupeň V
Stupeň VI
Úhrada za stravovanie
Úhrada za stravovanie
Racionálna strava
Diabetická strava

Cena v Eur/deň

Cena v Eur/mesiac

2,70
2,90
3,10
3,30

81
87
93
99

Cena v Eur/ deň
2,98
3,72

Rozpis cien stravnej jednotky
Racionálna strava cena v Eur
Raňajky
0,36
Desiata
0,27
Obed
1,19
Olovrant
0,27
Večera
0,89
Druhá večera
Úhrada za ubytovanie
Úhrada za ubytovanie
Dvojlôžková izba obsadená jedným
klientom na vlastnú žiadosť
Dvojlôžková izba obsadená dvomi
klientmi

Cena v Eur/ mesiac
89,40
111,60
Diabetická strava cena v Eur
0,41
0,30
1,49
0,30
1,00
0,22

Cena v Eur/deň

Cena v Eur/mesiac

4,20

126

2,83

85

Úhrada za upratovanie, pranie žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
Úhrada
Cena v Eur/deň
Cena v Eur/mesiac
Úhrada za upratovanie, pranie,
1,75
52,5
žehlenie, údržbu bielizne
Priemerná výška úhrady za sociálnu službu je stanovená sumou 348,-€ / klient / mesiac

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, v. r.
primátor mesta

