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Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov   v y d á v a   pre územie obce Poproč 
tento  
 

        

D O D A T O K  č. 3 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č- 1/2009  
o úhradách za sociálne služby 

 
Čl. I 

 
 
§ 1 -  Úvodné ustanovenia znie takto: 
 
Odseky (1) až (3) zostávajú nezmenené. 
 
(4) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 

ods.1 zákona č. 448/2008 Z.z., ďalej § 71 odst.6, ktorý znie: 
„Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27,, §29, § 32 a § 34 
až 40 alebo obci, ktorá poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach, sa z účelovej 
dotácie ministerstva poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v 
tomto zariadení vo výške podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu 
miest v tomto zariadení.“ 

 
Obciam sa vypustením pôvodného ustanovenia odst. 6 zrušuje povinnosť uhrádzať 
inej obci alebo vyššiemu územnému celku ekonomicky oprávnené náklady v prípade, 
že zabezpečuje sociálnu službu pre svojho obyvateľa. Dôvodom tejto zmeny je to, že 
dochádza k zmene spôsobu financovania zariadení sociálnych služieb zriadených 
alebo založených obcou, ktoré budú jednotne financované priamo zo štátneho 
rozpočtu, z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky  bez ohľadu na to, či boli zriadené alebo založené v rámci decentralizácie 
sociálnych služieb alebo až po nej. 

 
§ 2a -  Zariadenie 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. 



b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto   zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
c/ ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov do 31.decembra 2011 
na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnou pobytovou 
sociálnou službou poskytoval sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, 
ktorý po 1. januári 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu 
podľa § 35, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto 
prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona 
účinného od 1. januára 2012. 
d/ Fyzická osoba, ktorá sa na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 31. 
decembra 2011 považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
a po 31. decembri 2011 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu podľa § 
35 a táto sociálna služba sa jej k 31. decembru 2011 neposkytuje, sa považuje za 
odkázanú na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom 
stacionári a na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od  1. januára 2012. 
e/ Zákonom č. 50/2012 Z. z. došlo k vylúčeniu vykonávania posudkovej činnosti 
v prípadoch, kedy klient alebo jeho rodina je ochotná platiť úhradu najmenej vo 
výške ekonomicky oprávnených nákladov sociálnej služby. 

 
(2) V zariadení pre seniorov sa : 

a/ poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
2.sociálne poradenstvo,  
3.sociálna rehabilitácia,  
4.ubytovanie,  
5.stravovanie,  
6.upratovanie, pranie žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 b/ utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí 
 c/ zabezpečuje záujmová činnosť 
 d/ zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť 

 
(3) Na území obce Poproč je takýmto zariadením pre seniorov zariadenie s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - Domov dôchodcov Poproč, so 
sídlom na Obchodnej ulici č. 73 (ďalej len DD). 

 
§ 3 - Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu 
 
Odsek  (1) a (2) zostávajú nezmenené. 
 
(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o 

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci Poproč alebo ňou zriadenej 
právnickej osobe v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.. Túto podmienku nemusí 
splniť ten klient, eventuálne jeho rodina, ktorý je ochotný platiť úhradu vo výške 
ekonomicky oprávnených nákladov sociálnej služby. 
 

Odsek  (4) a (5) zostávajú nezmenené. 
 
(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a 

platenie úhrady podľa § 72 zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona 
č. 448/2008 Z. z. v súlade s týmto nariadením. 



(7)  Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnúť výšku ekonomicky oprávnených 
nákladov vypočítaných podľa § 72 ods.5 a 6 zákona č. 448/2008 Z. z.. 

 
Odsek  (8) zostáva nezmenný. 
 
 (9)  Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb poskytovaná v rozsahu 

podľa  § 15 odst. 1 a § 72 odst. 2 zákona č. 50/2012 bude stanovená  najmenej vo 
výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených  nákladov spojených s 
poskytovaním tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na 
mesiac a na prijímateľa sociálnej služby. 

 
(10)   V § 72 odst. 8  zákona č. 50/2012 Z. z. sa vypustili slová "a majetok" čím sa došlo k 

zrušeniu používania príslušných ustanovení  zákona č. 448/2008 Z.z. na účely 
posúdenia majetku a pri posudzovaní majetku sa bude vychádzať z § 72 ods. 11 až 18, 
ktoré boli zavedené zákonom č. 50/2012 Z.z.. 

 
V intenciách ustanovenia § 72 ods. 11 sa za majetok na účely platenia úhrady za 
poskytovanú sociálnu službu považujú nehnuteľné veci (napr. rodinný dom, byt), 
hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné 
majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 EURO. 
Povinnosť preukazovať na účely posúdenia majetok vzniká nielen prijímateľovi 
sociálnej služby, ale aj osobám povinným výživou podľa § 73 ods. 10 (rodičia a deti), 
a to jednak v čase podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby a tiež počas poskytovania tejto služby.  
 
Zo znenia § 72 ods. 12 vzniká povinnosť preukázať skutočnosť, či hodnota 
posudzovaného majetku presahuje alebo nepresahuje 10 000 EURO na osobitnom 
tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 4b zákona č. 50/2012 Z.z. s osvedčeným 
podpisom. 

 
Zákon č. 50/2012 Z.z. v § 72 ods.13 taxatívne vymedzil rozsah majetku, na ktorý sa 
pri platení úhrady za sociálnu službu neprihliada (napr. nehnuteľnosť určená na trvalé 
bývanie, vybavenie domácnosti). Výnimku predstavuje platenie úhrady za celoročnú 
pobytovú službu dlhodobej starostlivosti, pri ktorej sa zohľadňuje aj nehnuteľnosť, 
ktorú klient užíval na bývanie pred nástupom do zariadenia (§ 72 ods. 14). 
 
Zákonodarca so zámerom zvýšiť participáciu a zodpovednosť klienta a jeho rodiny na 
úhrade nákladov za sociálnu službu ustanovil v § 72 ods. 16, že: "pri posudzovaní 
nehnuteľného majetku sa prihliada aj na predaj tohto majetku prijímateľom sociálnej 
služby alebo na iný právny úkon prijímateľa služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok 
bez primeraného protiplnenia". Rozhodujúcim obdobím je obdobie piatich po sebe 
nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom 
sa príjem a majetok na účely platenia úhrady posudzujú. Tieto skutočnosti preukazuje 
prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s osvedčeným podpisom a pri predaji 
nehnuteľného majetku aj kúpnou zmluvou, na ktorej základe bolo zapísané právo k 
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti ( § 72 ods. 18). 

 
Podľa § 73 zákona o sociálnych službách v odsekoch 1 až 8 sú upravené pravidlá toho, 
koľko musí zostať prijímateľovi sociálnej služby, prípadne osobám, ktoré sa s ním 
spoločne posudzujú z jeho mesačného príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu. 



 
Ustanovenie § 73 ods. 10 znie: „Ak podľa odsekov 1 až 5 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.“ 
Podľa zákona č. 50/2012 Z.z. na účely povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu 
alebo jej časť u osôb uvedených v prvej vete platia  ustanovenia § 72 ods. 11,13, a 15 
rovnako. Ide teda o tie povinné osoby, ktoré sú povinné platiť za sociálne služby 
poskytované ich príbuzným - klientom. 
 
Ochrana príjmu prijímateľa sociálnej služby podľa § 73 ods. 1 až 8 - minimálneho 
mesačného príjmu, ktorý musí ostať prijímateľovi sa neuplatňuje v nasledovných 
prípadoch: 

     a)  § 73 ods. 18 - ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 vlastní majetok 
uvedený v § 72 ods. 11 až 15, 
b) § 73 ods. 19 - ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 v posledných 
piatich rokoch predal svoj nehnuteľný majetok. Ochrana jeho príjmu sa nebude 
uplatňovať až do vyčerpania sumy získanej z predaja tohto nehnuteľného majetku. 
c) § 73 ods. 20 - prijímateľ sociálnej služby má platiť úhradu za poskytovanie 
sociálnej služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

 
 
§ 4a - Výška úhrady a spôsob určenia úhrady za poskytovanie odborných, obslužných a 
ďalších činností v DD a podrobnosti o poskytovaní týchto činností 
 
(l) Odborné činnosti sú najmä: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby. Spôsob určenia úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc  inej 
fyzickej osoby, výška úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby je stanovená sadzbou podľa stupňa odkázanosti nasledovne: 

 
Stupeň odkázanosti                                         Výška úhrady 

         II.      2,54 EURO 
       III.      2,94 EURO 

IV.                                                                 3,34 EURO 
V.                                                                 3,74 EURO 
VI.                                                                 4,14 EURO 

 
(2)  Obslužné činnosti sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva. 
 
(3)  Ďalšie činnosti: vytváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj 

potravín. 
 
                                                                      
 
§ 5 -  Podrobnosti o bývaní, spôsob úhrady a výška úhrady za bývanie v DD 
 
Odsek  (1) a (2) zostávajú nezmenené. 



 
(3)  Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 

obytnej miestnosti je 1,00 EURO, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie 
podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných 
priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia 
obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné 
plnenia spojené s bývaním. 

 
Odsek  (4) a (5) zostávajú nezmenené. 
 
(6)  Úhrada za bývanie určená podľa odst. 2 sa zvyšuje na deň a na občana o sumu: 

a) 0,20 EURO ak podlahovú plochu užívajú dvaja občania, 
b) 0,15 EURO ak podlahovú plochu užívajú traja občania a na jedného občana pripadá 
viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti. 

 
(7)  Výška úhrady za používanie  vlastného elektrospotrebiča (napr. televízor, rádio) na 

deň je 0,10 EURO. Ak má občan v užívaní súčasne dva elektrospotrebiče platí sa len 
za jeden elektrospotrebič. 

 
(8)  Výška úhrady za užívanie elektrickej zdravotníckej pomôcky /napr. antidekubitný 

matrac, kyslíkový koncentrátor a pod./ je na deň 0,10 EURO. 
 
§ 7 - Výška stravnej jednotky, výška úhrady za prípravu stravy v DD 
 
(1) Výška stravnej jednotky pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení 

sociálnych služieb celoročne je pri racionálnej strave  2,66 EURO / deň. 
 

(2) Stravná jednotka ustanovená v odseku l sa zvyšuje o 25 % na deň a občana, ktorému 
sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta alebo špeciálna diéta, čo predstavuje 
sumu 3,33 EURO. 

 
 Odseky (3), (4) a (5) zostávajú nezmenené. 
 
(6)  Réžijné náklady na ďalšie činnosti súvisiace s prípravou a výdajom stravy sa určujú vo                               

výške 1,52 EURO na / deň. 
 
§ 8 - Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu 
šatstva  
 
(1) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva v DD pri 

starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne, na deň a na občana je stanovená sadzbou 
podľa stupňa odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby  nasledovne: 

 
Stupeň odkázanosti                                              Výška úhrady 

II.      1,35 EURO 
III.      1,85 EURO 
IV.      2,35 EURO 
V.      2,85 EURO 
VI.      3,45 EURO 

 



Odseky (2) a (3) zostávajú nezmenené. 
 
                                                                 
§ 9 Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie a za upratovanie, pranie, žehlenie a 
údržba bielizne a šatstva 
 
(1) Celková úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci 

na občana sa určí ako súčet úhrady za : odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie 
činnosti podľa počtu dní v mesiaci. 
 

Odsek (2) sa vypúšťa. 
 
(2) Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí klient v kalendárnom 

mesiaci, v ktorom sa klientovi starostlivosť poskytuje. Úhrada sa platí 
bezhotovostným prevodom na príjmový účet DD alebo pri nástupe do zariadenia 
priamo v hotovosti do pokladne DD. 
 

Odsek (4) sa vypúšťa. 
 
Odsek (5) zostáva nezmenený. 
 
 
§ 10 - Jedáleň  
 
Odsek  (1), (2) a (4) zostávajú nezmenené. 
 
(3)  Výška úhrady za stravovanie v jedálni sa určuje 1,90 EURO /obed/ osoba. 
 
 
 § 11 – Splatnosť úhrady a spôsob platenia 
 
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu vždy do 15. 

dňa mesiaca, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. 
 

 
Odsek (2) a (3) zostáva nezmenený. 
 

 

Čl. II 

(1) Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Poproč č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. 
 

(2) Na tomto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2009 
o úhradách za sociálne služby sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč 
dňa...................... 
 



(3) Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 
dňom.................................... 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
Ing. Štefan Jaklovský 
     starosta obce 


