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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  sa uznáša na  

 

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč – Dodatok č. 2 VZN č. 10/2019 o úhradách 

za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným 

obcou 

 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Obci Poproč bola dňa 19.11.2021 doručená žiadosť o úpravu výšky úhrady za stravovanie a za 

poskytovanie ďalších služieb v zariadení pre seniorov, najmä upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu 

bielizne a šatstva.. 

 

Návrh úpravy VZN: 

 

V § 5 Výška a spôsob určenia úhrady v zariadení pre seniorov: 

 

ods. (4) Výška úhrady za stravovanie v zariadení pre seniorov je určená na osobu a jeden deň 

ako súčet výšky priamych nákladov a výšky režijných nákladov, podľa poskytovanej stravy 

prijímateľovi sociálnej služby: 

- stravná jednotka racionálnej stravy: 5,00 € 

- stravná jednotka zvýšená o 25% stravnej jednotky racionálnej stravy za diabetickú diétu, 

bielkovinovú diétu, špeciálnu diétu: 6,25 € 

 

ods. (6) Výška úhrady za poskytovanie ďalších služieb v zariadení pre seniorov, najmä 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je určená na osobu a jeden deň podľa stupňa 

odkázanosti prijímateľa sociálnej služby: 

 

 

Stupeň odkázanosti – výška úhrady za 1 deň  

                IV.           -             1,70 € 

                                   V.           -             2,20 €  

                                  VI.           -             2,70 € 
 

 

Odôvodnenie návrhu – Domov dôchodcov Poproč: 
Domov dôchodcov Poproč - zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS) poskytuje sociálnu službu 20 prijímateľom 

sociálnej služby (ďalej len „klient“) v súlade so zákonom 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 ako 

„zákon o sociálnych službách“).  

 

Týmto návrhom žiadame o zmenu výšky úhrady za sociálnu službu poskytovanú v  

zriaďovateľskej pôsobnosti obce a to v časti stanovenia výšky úhrady za ďalšie služby v zariadení pre seniorov, najmä 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a úhrady za stravovanie v ZpS. Ostatné sumy úhrad za sociálnu 

službu by zostali zachované tak, ako sú upravené v súčasne platnom VZN č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 

a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
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Tento návrh odôvodňujeme najmä zvýšením nákladov na suroviny, energie a  nárast režijných nákladov. Pokiaľ 

sa týka úhrady za stravovanie uvádzame, že úhrada stravovania je vypočítaná ako priemer nákladov na potraviny, 

energie, mzdy zamestnancov a režijné náklady (odvoz TKO, ošatenie, čistiace prostriedky). Výsledná suma vychádza 

pri racionálnej strave 5,00 € na deň z pôvodných 4,50 € na deň, pričom diabetická sa zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa 

t. j. na sumu 6,25 € z pôvodných 5,25 € - a to z dôvodu použitých iných potravín a zaradenia druhej večere. Pri 

racionálnej strave teda hovoríme o zvýšení úhrady o 0,50 €/deň a pri diabetickej strave o 1,00 €/deň. 

 

Ďalej navrhujeme z dôvodu zvýšených výdavkov na energie navýšiť o 0,20 € úhradu za  

poskytovanie ďalších služieb v zariadení pre seniorov, najmä upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, 

ktorá je určená na osobu a jeden deň podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby. 

 

Dávame do pozornosti, že predkladáme návrh na úpravu sumy úhrady za sociálnu službu tak, že navrhujeme 

sumu takú, ktorá zohľadní výšku nákladov zariadenia pri zachovaní kvality a odbornosti poskytovaných služieb a pri 

súčasnom zohľadnení finančnej situácie klientov. Na základe uvádzaných návrhov na zvýšenie sumy úhrady za ďalšie 

činnosti a úhrady za stravovanie by sa úhrada klientov zvýšila v priemere o 0,80 € denne. Mesačná úhrada klienta by sa 

v priemere pohybovala vo výške 474,00 € mesačne v závislosti od poskytovaných služieb. Priemerné mesačné navýšenie 

pre klienta by teda predstavovalo sumu cca 24,00 € mesačne. Túto sumu považujeme za primeranú, pričom máme na 

zreteli, aby navýšenie úhrady klienta nebolo privysoké a aby ho klient a rodinní príslušníci dokázali finančne zvládnuť. 

Zohľadňujeme aj skutočnosť, že výška dôchodku každý rok narastá, pričom v roku 2021 mesačné navýšenie dôchodku 

klienta predstavuje v priemere 10,00 €. T. j. časť zvýšených nákladov by si klient pokryl zvýšeným príjmom z dôchodku. 

Pokiaľ sa týka úhrady za stravovanie uvádzame, že úhrada stravovania je vypočítaná ako priemer 

nákladov na potraviny, energie, mzdy zamestnancov a režijné náklady (odvoz TKO, ošatenie, 

čistiace prostriedky). Na zvýšenie úhrady za donášku obedov do domácnosti má vplyv nárast cien 

pohonných hmôt, ktorý medziročne vzrástol o 23 %. Cena stravnej jednotky sa navýši o 0,36 € 

a donášky o 0,10 €, celkové navýšenie na jedného klienta predstavuje sumu 0,46 € na deň.  

 

 

 

Doplnenie: 

- Návrh VZN zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce dňa 23.11.2021 

- Lehota na pripomienkovanie návrhu: 03.12.2021 

- V lehote na pripomienkovanie neboli zo strany verejnosti doručené žiadne pripomienky. 

- Prerokovanie pripomienok poslancami dňa: 07.12.2021 
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Obec Poproč, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva  
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
číslo __/2021 

 
DODATOK ČÍSLO 2 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA ČÍSLO 10/2019 

O ÚHRADÁCH  ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM 
POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU 

 
 

  
§1 

 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) mení znenie ustanovení               

§5 odseky 4, 6  Všeobecne záväzného nariadenia číslo 10/2019 o úhradách  za sociálne 
služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou na 
nasledovné znenie: 
 
§5 
(4) Výška  úhrady za stravovanie v zariadení pre seniorov je určená na osobu a jeden deň 

ako súčet výšky priamych nákladov a výšky režijných nákladov, podľa poskytovanej 
stravy prijímateľovi sociálnej služby: 

 

stravná jednotka racionálnej stravy 5,00 € 
stravná jednotka zvýšená o 25% stravnej jednotky racionálne 
stravy za diabetickú diétu, bielkovinovú diétu, špeciálnu diétu 

6,25 € 

 
 
(6) Výška úhrady za poskytovanie ďalších  služieb v zariadení pre seniorov, najmä 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je určená na osobu a jeden 
deň podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby: 

 

Stupeň odkázanosti Výška úhrady za 1 deň 
IV. 1,70 € 
V. 2,20 € 
VI. 2,70 € 

 
 

(2) Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú nezmenené. 
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§2 
 

Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč 
na svojom zasadnutí dňa ________2021.  

 
 

§3 
 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa _______________2021. 
 
 

§4 
 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2021  (alebo 15-tym dňom 
od vyvesenia). 

 
                                                                  
______________________________ 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská 
starostka obce 
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Vec: Žiadosť o úpravu výšky úhrady za poskytované sociálne služby v DD Poproč 

 

 Týmto sa na Vás obraciame so žiadosťou o úpravu výšky úhrady za stravovanie a za 

poskytovanie ďalších služieb v zariadení pre seniorov, najmä upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu 

bielizne a šatstva. 

 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 10/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou 

 

V § 5 Výška a spôsob určenia úhrady v zariadení pre seniorov: 

 

ods. (4) Výška úhrady za stravovanie v zariadení pre seniorov je určená na osobu a jeden 

deň ako súčet výšky priamych nákladov a výšky režijných nákladov, podľa poskytovanej stravy 

prijímateľovi sociálnej služby: 

- stravná jednotka racionálnej stravy: 5,00 € 

- stravná jednotka zvýšená o 25% stravnej jednotky racionálnej stravy za diabetickú diétu, 

bielkovinovú diétu, špeciálnu diétu: 6,25 € 

 

ods. (6) Výška úhrady za poskytovanie ďalších služieb v zariadení pre seniorov, najmä 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je určená na osobu a jeden deň podľa stupňa 

odkázanosti prijímateľa sociálnej služby: 

 

 

Stupeň odkázanosti – výška úhrady za 1 deň  

                IV.           -             1,70 € 

                                   V.           -             2,20 €  

                                  VI.           -             2,70 € 
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Dôvodová správa 

 

 

Domov dôchodcov Poproč - zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS) poskytuje sociálnu 

službu 20 prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „klient“) v súlade so zákonom 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 ako „zákon o sociálnych službách“).  

 

Týmto návrhom žiadame o zmenu výšky úhrady za sociálnu službu poskytovanú v  

zriaďovateľskej pôsobnosti obce a to v časti stanovenia výšky úhrady za ďalšie služby v zariadení 

pre seniorov, najmä upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a úhrady za stravovanie 

v ZpS. Ostatné sumy úhrad za sociálnu službu by zostali zachované tak, ako sú upravené v súčasne 

platnom VZN č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 

Tento návrh odôvodňujeme najmä zvýšením nákladov na suroviny, energie a  nárast 

režijných nákladov. Pokiaľ sa týka úhrady za stravovanie uvádzame, že úhrada stravovania je 

vypočítaná ako priemer nákladov na potraviny, energie, mzdy zamestnancov a režijné náklady 

(odvoz TKO, ošatenie, čistiace prostriedky). Výsledná suma vychádza pri racionálnej strave 5,00 € 

na deň z pôvodných 4,50 € na deň, pričom diabetická sa zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa t. j. na 

sumu 6,25 € z pôvodných 5,25 € - a to z dôvodu použitých iných potravín a zaradenia druhej 

večere. Pri racionálnej strave teda hovoríme o zvýšení úhrady o 0,50 €/deň a pri diabetickej strave o 

1,00 €/deň. 

 

Ďalej navrhujeme z dôvodu zvýšených výdavkov na energie navýšiť o 0,20 € úhradu za  

poskytovanie ďalších služieb v zariadení pre seniorov, najmä upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu 

bielizne a šatstva, ktorá je určená na osobu a jeden deň podľa stupňa odkázanosti prijímateľa 

sociálnej služby. 

 

Dávame do pozornosti, že predkladáme návrh na úpravu sumy úhrady za sociálnu službu 

tak, že navrhujeme sumu takú, ktorá zohľadní výšku nákladov zariadenia pri zachovaní kvality a 

odbornosti poskytovaných služieb a pri súčasnom zohľadnení finančnej situácie klientov. Na 

základe uvádzaných návrhov na zvýšenie sumy úhrady za ďalšie činnosti a úhrady za stravovanie 

by sa úhrada klientov zvýšila v priemere o 0,80 € denne. Mesačná úhrada klienta by sa v priemere 

pohybovala vo výške 474,00 € mesačne v závislosti od poskytovaných služieb. Priemerné mesačné 

navýšenie pre klienta by teda predstavovalo sumu cca 24,00 € mesačne. Túto sumu považujeme za 

primeranú, pričom máme na zreteli, aby navýšenie úhrady klienta nebolo privysoké a aby ho klient 

a rodinní príslušníci dokázali finančne zvládnuť. Zohľadňujeme aj skutočnosť, že výška dôchodku 

každý rok narastá, pričom v roku 2021 mesačné navýšenie dôchodku klienta predstavuje v priemere 

10,00 €. T. j. časť zvýšených nákladov by si klient pokryl zvýšeným príjmom z dôchodku. 

 

 

 

S pozdravom      

                                                                                           

 

                                                                                         Mgr. Katarína Harčariková 

                                                                                               riaditeľka DD Poproč 
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