Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Poproč dňa 1. 8. 2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Poproč dňa 15. 8. 2008
VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2008
Obecné zastupiteľstvo Poproč
na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 2 písm. d) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a VÚC a v nadväznosti na zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NA R I A D E N I E

č. 5/2008
o určení podmienok pre poskytované sociálne služby,
o spôsobe určenia úhrad za poskytované sociálne služby,
o výške a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Sociálne služby
1. Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze občana.
§2
Druhy sociálnych služieb poskytovaných obcou
Obec Poproč v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní týchto
sociálnych služieb:
a/ opatrovateľská služba
b/ organizovanie spoločného stravovania
c/ starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
§3
Úhrada za poskytnutú sociálnu službu
1. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. Pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach
sociálnych služieb sa úhrada určuje aj podľa toho, či sa táto starostlivosť poskytuje celoročne,
týždenne alebo denne.
2. Občan je povinný platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 2 VZN, ak zákon o sociálnej pomoci
neustanovuje inak. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu
a majetku. Na použitie majetku na platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu ustanovenie
§ 9 ods.2 zákona o sociálnej pomoci platí rovnako.
3. Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba je povinný písomne ohlásiť obci alebo zariadeniu
sociálnych služieb, ktoré vo veci rozhodli, do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na

trvanie nároku na sociálnu službu, na ich výšku a výplatu alebo poskytovanie.
4. Ak občan, ktorý bol povinný platiť úhradu, zomrie, nezaplatená úhrada za poskytnutú sociálnu
službu alebo jej časť sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
5. Základná úprava úhrady za sociálnu službu je obsiahnutá aj v zákone č. 195/1998 Z.z. o pomoci
v znení neskorších predpisov.
II.
SPÔSOB URČENIA ÚHRADY, VÝŠKA ÚHRADY A SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY ZA
OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU PODĽA § 2 písm. a)
§4
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
1. Opatrovateľskú službu možno poskytovať
a) občanovi,ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní
1. nevyhnutných životných úkonov
2. nevyhnutných prác v domácnosti
3. kontaktu so spoločenským prostredím
b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť
o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia, alebo občan, ktorý
prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia
príslušného orgánu
2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke
a) súčasne narodili tri a viac detí
b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
3. Opatrovateľskú službu v prípadoch uvedených v ods. 2 možno poskytovať do dovŕšenia troch rokov
veku detí.
4. Rozsah opatrovateľskej služby podľa ods. 1 písm. a) určí obec na základe odporúčania
zdravotníckeho zariadenia.
5. Vážne dôvody, pre ktoré nemožno poskytovať alebo zabezpečiť osobnú, celodennú a riadnu
starostlivosť o dieťa, sú:
a) choroba, úraz, kúpeľná liečba alebo úmrtie rodiča alebo občana, ktorý prevzal dieťa do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
b) pôrod matky alebo ženy, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov
na základe rozhodnutia príslušného orgánu
c) nástup do práce z dôvodu vyčerpania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide o
osamelého
rodiča alebo o občana uvedeného v písm. a).
6. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zákona
č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.
7. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana opatrovateľmi, ktorí sú riadnymi
zamestnancami obce.

§5
Vznik nároku na opatrovateľskú službu.
1. Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov .
2. Pri posudzovaní vzniku nároku na opatrovateľskú službu poverený zamestnanec skúma zdravotný
stav podľa lekárskeho potvrdenia, sociálne pomery a rodinné prostredie.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o jej poskytovaní
najskôr však odo dňa podania žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby.

§6
Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý spĺňa predpoklady pre jej poskytovanie podľa
tohto všeobecne záväzného nariadenia obce a platných právnych predpisov upravujúcich
posudzovanie zdravotného stavu občana a rodinných pomerov občana.
2. Občan je povinný o poskytnutie opatrovateľskej starostlivosti písomne požiadať obec. V žiadosti
uvedie svoje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, o poskytnutie akých úkonov žiada
a v akom rozsahu.
3. K žiadosti pripojí:
a) potvrdenie o svojom prijme a príjme osôb spoločne posudzovaných /v čase podania žiadosti /
b) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o potrebe, navrhovanom druhu a rozsahu poskytnutia
opatrovateľskej služby, nie staršie ako jeden mesiac k dátumu podania žiadosti
c) doklady preukazujúce majetkové pomery žiadateľa
4. Obec vedie evidenciu žiadostí, u ktorých vznikol nárok na poskytnutie opatrovateľskej služby.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne s ohľadom na zdravotný stav, sociálne a rodinné
pomery odkázaného občana. Obec je oprávnená vykonať vlastné šetrenie podmienok pre
poskytnutie opatrovateľskej služby i počas jej poskytovania a jej orgány a zamestnanci môžu
vstupovať do obydlia občana v nevyhnutnom rozsahu na výkon tejto činnosti.
6. O poskytnutí a rozsahu úkonov opatrovateľskej služby rozhoduje starosta obce ako príslušný
správny orgán vydaním rozhodnutia v správnom konaní. O odvolaní proti tomuto rozhodnutiu
rozhoduje po vyčerpaní opravných prostriedkov príslušný krajský súd.

§7
Zánik nároku , odňatie a zastavenie poskytovania opatrovateľskej služby,
zníženie, zvýšenie alebo neplatenie úhrady za opatrovateľskú službu
1. Obec opatrovateľskú službu odníme a zastaví jej poskytovanie, ak
a) zistí, že opatrovateľská služba sa poskytla neprávom, alebo
b) poskytovanie opatrovateľskej služby nie je ďalej účelné
2. Obec úhradu za opatrovateľskú službu zníži alebo zvýši, alebo rozhodne o tom, že občan nie je
povinný platiť úhradu, alebo poskytne opatrovateľskú službu vo väčšom alebo v menšom rozsahu,
ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na opatrovateľskú službu alebo na určenie výšky
úhrady za opatrovateľskú službu.
3. Povinnosť platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu alebo časť úhrady a právo na
vrátenie zaplatenej úhrady alebo jej časti zaniká, uplynutím troch rokov odo dňa právoplatnosti

rozhodnutia o úhrade.
§8
Rozsah poskytovaných úkonov a výška úhrady za opatrovateľskú službu

A. Nevyhnutné životné úkony
Úhrada v Sk
(deň, kg, hod.)

bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC

6,- Sk/deň

kúpanie vrátanie umytia vlasov

9,-Sk/deň

donáška obeda , dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní stravy

8,-Sk/deň

- u manželov, ktorý žijú v spoločnej domácnosti

13,-Sk/deň

starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie

bez úhrady

dohľad

10,-Sk/hod

B. Nevyhnutné práce v domácnosti
Úhrada v Sk
(deň, kg, hod.)

donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie

8,-Sk/deň

nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti

12,-Sk/deň

práce spojené s udržiavaním domácnosti

40,-Sk/deň

príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere

15,-Sk/deň

pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne

6,-Sk/kg

C. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
Úhrada v Sk
(deň, kg, hod.)

sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí

6,-Sk/deň

Úhrada v Sk
(deň, kg, hod.)

sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné verejné podujatia

6,-Sk/deň

sprievod do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania

bez úhrady

tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom ošetrení, pri
vybavovaní úradných záležitostí

10,-Sk/deň

predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí

10,-Sk/deň

§9
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Mesačná úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa určí podľa rozsahu poskytnutých
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu
so spoločenským prostredím a rozsahu hodín na poskytnutie nevyhnutných životných úkonov,
nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte
na počet dní v kalendárnych mesiacoch (28.,29.,30.,31.).
2. Ak sa opatrovateľská služba neposkytovala celý mesiac, občan platí úhradu len za tie dni, v ktoré
mu
bola opatrovateľská služba skutočne poskytnutá. Úhrada sa vypočíta podobne ako v bode 1
v prepočte na počet dní, v ktoré mu bola opatrovateľská služba skutočne poskytnutá.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi
opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
Občan platí úhradu na základe právoplatného rozhodnutia obce o výške úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu, a to:
a) priamo do pokladne obce
b) bezhotovostnou platbou na bankový účet obce vedený vo VÚB Moldava nad Bodvou,
číslo účtu: 1221542, kód banky: 0200.
4. Do 31. 12. 2008 sa celková úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu zaokrúhľuje na celé
koruny smerom nadol.
Od 1. 1. 2009 sa celková úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celých
desať centov smerom nadol.

III.
SPÔSOB URČENIA ÚHRADY, VÝŠKA ÚHRADY A SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY
V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 10
Zariadenie sociálnych služieb, v ktorom Obec Poproč poskytuje sociálne služby
podľa zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
Na poskytovanie starostlivosti pre starých občanov je zriadený Domov dôchodcov Poproč,
ul. Obchodná 73, (ďalej len DD).
Účelom Domova dôchodcov Poproč je poskytovanie starostlivosti občanom v rozsahu
ust. § 24, ods. 2 zák. NR SR číslo 195/1998Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Domov dôchodcov je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje starostlivosť
občanovi, ktorému nemožno poskytnúť inú sociálnu službu alebo jej poskytnutie by dostatočne
neriešilo sociálnu núdzu občana, pričom zdravotný stav občana nesmie vyžadovať ústavnú
starostlivosť v zdravotníckom zariadení. V domove dôchodcov sa starostlivosť poskytuje celoročne, t.j.
nepretržite.
V domove dôchodcov sa
a/ poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1. stravovanie
2. bývanie
3. zaopatrenie a to upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a žehlenie,
pranie,
čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržba a oprava osobného šatstva, osobnej obuvi, atď.
poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak ich
poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občana.
b/ poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1. poradenstvo
2. záujmová činnosť
3. kultúrna činnosť
4. rehabilitačná činnosť
c/ poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v DD poskytuje občanovi celoročne a občan
nemá
osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom
a príjmom zo svojho majetku. Rozsah osobného vybavenia určí vedúci DD. Osobné vybavenie, ktoré
sa poskytuje občanovi, sa eviduje v osobnej karte občana.
d/ podporuje účasť na spoločenskom živote
d/ zabezpečuje úschovu cenných vecí
Pokiaľ sa týka úschovy cenných vecí, DD prevezme do úschovy cenné veci vrátane
vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia
alebo počas starostlivosti v ňom a to na základe zmluvy o úschove. Domov dôchodcov vedie evidenciu
uzavretých zmlúv o úschove. Na nevyhnutný čas môže DD prevziať do úschovy cenné veci bez zmluvy
o úschove, len ak hrozí nebezpečenstvo ich poškodenia, zničenia alebo straty. Cenné veci prevzaté do
úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. Domov dôchodcov vedie evidenciu cenných vecí
prevzatých do úschovy v osobnej karte občana. Raz za štvrťrok sa vykoná inventarizácia cenných vecí
prevzatých do úschovy.
Domov dôchodcov Poproč, zriadený obcou ako rozpočtová organizácia
a/ rozhoduje o
1. poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
2. zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení služieb (ďalej len
„poradovník“ ), ak ďalej nie je ustanovené inak
3. skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
4. úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
5. povinnosti osôb uvedených v § 45, ods.1 a2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení
sociálnych služieb a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s osobami uvedenými v § 45
ods. 1 a 2
6. znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení úhrady
za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
b/ uzatvára dohodu
1. o úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s osobami uvedenými v § 45
ods.1 a 2 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

2. o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods.5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť
v zariadení sociálnych služieb.
V nadväznosti na ustanovenie § 91 ods.7 zákona o sociálnej pomoci má Domov dôchodcov
Poproč pri rozhodovaní postavenie správneho orgánu.
Poradným orgánom pri rozhodovaní o rozsahu poskytnutých sociálnych služieb občana, teda
o jeho umiestnení v DD je prijímacia komisia v zložení:
– riaditeľka DD
– sociálna pracovníčka DD
– zdravotná sestra a lekár.
Rozhoduje sa na základe žiadostí občana a dokladov predložených v zmysle zákona
o sociálnej pomoci.
§ 11
Kritéria pre poskytovanie starostlivosti v DD
V domove dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno
poskytovať inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto
zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana a ktorý
a) je poberateľom starobného dôchodku
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú
občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby alebo
c) poskytovanie starostlivosti v DD potrebuje z iných vážnych dôvodov.
§ 12
Jednorázový peňažný príspevok pri umiestnení v zariadení sociálnych služieb s celoročným
pobytom – v domove dôchodcov
1. Nakoľko vstup občana do DD si vyžaduje úkony, ktoré je treba vykonať pred a po nástupe občana
do DD ako aj materiálové vybavenie, podmienkou prijatia občana do zariadenia sociálnych
služieb s celoročným pobytom, ktorý je občanom, ktorý má trvalý pobyt na území obce Poproč,
je úhrada vstupného príspevku vo výške 5 000,- Sk s tým, že tento príspevok sa môže použiť podľa
vlastného uváženia buď na bežné alebo na kapitálové výdavky.
2. Jednorázový príspevok pri umiestnení občana v zariadení sociálnych služieb podľa ods. 1 sa násobí
koeficientom 1,5 u okruhu osôb , ktorí sú občanmi, ktorí majú trvalý pobyt na území obcí, ktoré sú
združené v regionálnom združení Rudohoria /Baška, Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Malá Ida,
Medzev, Nižný Klátov, Nováčany, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá
Idka/.
3. Jednorázový príspevok pri umiestnení občana v zariadení sociálnych služieb podľa ods. 1 sa násobí
koeficientom 2,0 u okruhu osôb, ktorí sú občanmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
a na ktorých sa nevzťahuje ods. l a ods.2.
4. Občan a zariadenie sociálnych služieb zriadené Obcou Poproč uzatvárajú zmluvu o poskytnutí
jednorázového peňažného príspevku pri prijatí do zariadenia sociálnych služieb.
5. V mimoriadnych prípadoch riaditeľka DD rozhodne, že darovaná suma môže byť poskytnutá DD aj
vo viacerých čiastkach.
6. Upustiť od úhrady jednorazového peňažného príspevku pri prednostnom prijímaní do zariadenia
sociálnych služieb žiadateľa, ktorý je občanom, ktorý má trvalý pobyt na území obce Poproč, môže
štatutár zariadenia, po predchádzajúcom súhlase Obce Poproč v prípadoch, keď:
a) život žiadateľa o prijatie do zariadenia je ohrozený, nakoľko opatrovateľská služba nerieši jeho
životnú situáciu

b) žiadateľ nemá blízkych príbuzných v priamom slede, súrodencov, vnúčatá, ktorí sú schopní
a ochotní zabezpečiť starostlivosť o žiadateľa do doby jeho prijatia
c) nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom žiadnej nehnuteľnosti
d) príjem a majetok žiadateľa o prijatie do zariadenia sociálnych služieb a jeho blízkych
príbuzných (manžel, manželka, syn, dcéra), resp. osôb na, ktoré žiadateľ prepísal v posledných
piatich rokoch nehnuteľnosť je nepostačujúci.
§ 13
Podrobnosti o stravovaní v DD
1. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy priamo v stravovacej prevádzke DD Poproč.
2. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny
lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená vedúcim zariadenia sociálnych služieb. Jej členom je
aj zástupca občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb /§ 19 a zák.č.
195/1998 o soc. pomoci/ zdravotná sestra, kuchár a ekonóm.
3. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola
v priemere za deň dodržaná.
4. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
§ 14
Výška stravnej jednotky, výška úhrady za prípravu stravy v DD
1.

Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
sociálnych
služieb celoročne s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému
stravovaniu (v zmysle § 20 ods.5 zákona č. 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov) môže byť pri poskytovaní stravy na deň a občana vo veku nad 15 rokov v rozmedzí 63,– 80,- Sk.
Výšku stravnej jednotky zohľadňujúcu miestne podmienky, možno meniť len vo VZN obce
Poproč. Výška stravnej jednotky pri racionálnej strave v DD je 72,- Sk.

2. Stravná jednotka ustanovená v odseku 1 sa zvyšuje o 25 % na deň a občana, ktorému sa poskytuje
diabetická diéta, bielkovinová diéta alebo špeciálna diéta, čo predstavuje sumu 90,- Sk.
3. Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove dôchodcov celoročne
s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o sumu 200,- Sk
na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy počas sviatkov.
4. Na účely určenia stravnej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odobratých jedál nezodpovedajúcim
celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta:
a/ pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte:
Raňajky

12%

Desiatu

9%

Obed
Olovrant
Večeru

z výšky stravnej jednotky určenej v ods. 1

40%
9%
30%

b/ pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte :
Raňajky

11%

desiatu

8%

obed

40%

Olovrant

8%

večeru

27%

druhú večeru

6%

z výšky stravnej jednotky určenej v ods. 2
5. Stravná jednotka na deň a občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
celoročne, týždenne alebo denne sa určí v percentuálnom podiele, ktorý je ustanovený
v predchádzajúcom odseku na základe odoberaných jedál.
§ 15
Podrobnosti o bývaní, spôsob úhrady a výška úhrady za bývanie v DD
1. Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa
alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou
obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé.
2. Obytnou miestnosťou je izba obyvateľa vybavená lôžkom, šatníkovou skriňou, ostatným
prislúchajúcim nábytkom a samostatným umývadlom. Spoločnými priestormi sú dve kúpeľne,
spoločné WC pre mužov a zvlášť pre ženy, spojovacia chodba, obývačka a jedáleň.
3. Výška úhrady za bývanie v domove dôchodcov sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za
používanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti
podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.
4. Denná sadzba za užívanie l m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti je 9,- Sk, 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.
5. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy miestnosti
sa vydelí počtom občanov, ktorí podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.
6. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že
veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanom, ktorí túto
podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
7. Úhrada za bývanie určená podľa ods. 2 sa zvyšuje na deň a na občana o sumu:
a) 6,00 Sk ak podlahovú plochu užívajú dvaja občania
b) 4,00 Sk ak podlahovú plochu užívajú traja občania a na jedného občana pripadá viac ako 8 m2
podlahovej plochy obytnej miestnosti
8. Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča (napr. televízor, rádio, ) na deň je 2,00 Sk .
Ak má občan v užívaní súčasne dva elektrospotrebiče platí sa len za jeden elektrospotrebič.

§ 16
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za zaopatrenie v DD
1. Výška úhrady za zaopatrenie v Domove dôchodcov pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne,
na deň a na občana je stanovená sadzbou 23,- Sk , pričom táto sa zvyšuje v závislostí od miery
nepriaznivého zdravotného stavu občana a miery bezvládnosti tak, že
-

pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní , alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana
- 33,- Sk

–

pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci
v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo
sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania, alebo pri
prevažnej bezvládnosti občana
- 44,- Sk
- pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na
zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku, alebo
pri úplnej bezvládnosti občana
- 56,- Sk

2. Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v DD a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti
v zdravotníckom zariadení platí na deň občan pri starostlivosti v DD poskytovanej celoročne
úhradu za bývanie v plnej výške a 20 % z úhrady za zaopatrenie.
§ 17
Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie
1. Celková úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci na
občana sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie .
2. Úhrada za stravovanie, bývanie, zaopatrenie, používanie vlastného elektrospotrebiča v kalendárnom
mesiaci sa určuje pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje: a/ celoročne –
ako 30 násobok výšky úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie.
3. Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí občan v kalendárnom
mesiaci,
v ktorom sa občanovi starostlivosť poskytuje. Úhrada sa platí bezhotovostným prevodom na
depozitný účet DD alebo pri nástupe do zariadenia priamo v hotovosti do pokladne DD.
4. Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom
nadol.
IV.
§ 18
Stravovanie dôchodcov v obci Poproč
1. Stravovanie dôchodcov sa organizuje pre občanov obce, ktorí sú poberateľmi starobného alebo
invalidného dôchodku alebo pre občanov, ktorí si uplatnili nárok na zabezpečenie základných
životných podmienok podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
2. Stravovanie sa zabezpečuje odberom stravy zo stravovacej prevádzky Domova dôchodcov Poproč,
ul. Obchodná 73.
3. Výška úhrady pre občanov, ktorým sa poskytuje spoločné stravovanie
jedla.
V.
§ 19

sa rovná výške ceny

Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Do 31. októbra 2003 sa výška úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
zriadeného obcou Poproč bola určená podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.
2. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené upraviť úhrady stanovené týmto VZN v závislosti od rastu cien
a inflácie ako aj rastu oprávnených nákladov týkajúcich sa poskytovaných sociálnych služieb
zmenou tohto VZN.
3. Toto VZN obce Poproč sa vzťahuje aj na osoby uvedené v § 4b zákona 195/1995 Z.z.
4. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč dňa 15. 8. 2008.
5. VZN nadobúda účinnosť

dňa 1. 9. 2008.
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

