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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč SA po prerokovaní návrhu  UZNÁŠA na  

 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o úhradách za sociálne služby poskytované 

verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou Poproč. 

 

 

2. ODÔVODNENIE 

 

 

Dôvodová správa k predkladanému návrhu VZN o úhradách za sociálne služby poskytované 

verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou vypracovaná riaditeľkou 

Domova dôchodcov Mgr. Katarínou Harčarikovou tvorí prílohu materiálu. 

 

 

Legislatívny proces prijatia nariadenia: 

- spracovanie návrhu VZN v spolupráci s JUDr. Jurčovou, 

- zverejnenie návrhu VZN na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 25.11.2022, 

s určením lehoty na pripomienkovanie návrhu do 05.12.2022 (vrátane). 

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

- Navrhovaná účinnosť VZN: 01.01.2023 

 

Návrh VZN prerokovaný na komisiách pri OZ a odporúčanie: 

- Dňa 29.11.2022 na Komisii školstva a sociálnych vecí s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu 

uzniesť sa na návrhu VZN. 

- Dňa 07.12.2022 na Komisii ekonomickej s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu uzniesť sa 

na návrhu VZN. 

 

Návrh VZN prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 08.12.2022 

 

 

Kvórum: 

- O každom pozmeňujúcom návrhu sa hlasuje samostatne nadpolovičnom väčšinou prítomných 

poslancov 

- Po schválení / neschválení pripomienok sa schválené pripomienky zapracujú do návrhu VZN 

a VZN sa schvaľuje ako celok – 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 



 

 

Dôvodová správa k predkladanému návrhu VZN o úhradách za sociálne 

služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb 

zriadeným obcou 

 

V Domove dôchodcov Poproč poskytujeme dva druhy sociálnej služby: 

1) V zariadení pre seniorov -  sa poskytuje sociálna služba 20 prijímateľom sociálnej 

služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. (§ 35) o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov. 

2) V jedálni – sa zabezpečuje stravovanie pre seniorov v obci Poproč prostredníctvom 

terénnej (donáška stravy do domácnosti) a ambulantnej soc. služby podľa zákona 

448/2008 Z. z. (§ 58) o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 

Za účelom zmiernenia finančných dopadov spôsobených energetickou krízou na 

rozpočet domova dôchodcov súvisiacich hlavne so zmenami cien energií a potravín a 

predovšetkým v záujme skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb predkladáme 

nasledujúce návrhy:  

 

1) Navrhujeme zmeniť výšku úhrad v zariadení pre seniorov : 

 

a) V časti výška úhrady za ubytovanie v zariadení pre seniorov je určená na osobu 

a jeden deň podľa užívania služieb súvisiacich s bývaním prijímateľa sociálnej 

služby:  

- navrhujeme navýšiť základnú sadzbu za úžívanie podlahovej plochy z 0,80 € na 1,00 

€ 

- navrhujeme navýšiť poplatok za používanie vlastného elektrospotrebiča ak obytná 

miestnosť nie je vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej 

energie z 0,15 € na 0,20 € 

- navrhujeme zvýšiť poplatok za každý ďalší elektrospotrebič z 0,10 € na 0,15 € 

 

b) V časti 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: 

- navrhujeme navýšiť stravnú jednotka racionálnej stravy z 5,00 € na 5,50 € 

- navrhujeme navýšiť stravnú jednotku zvýšenú o 25% stravnej jednotky racionálnej 

stravy  za diabetickú diétu, bielkovinovú diétu, špeciálnu diétu z 6,25 € na 6,88 € 

 



Predkladané návrhy na úpravu sumy úhrady za sociálnu službu zohľadňujú výšku 

nákladov zariadenia pri zachovaní kvality a odbornosti poskytovaných služieb a pri zohľadnení 

finančnej situácie klientov. Na základe uvádzaných návrhov by sa mesačná úhrada klientov 

zvýšila v priemere o 56,65 € (o 10,5%). Mesačná úhrada klienta by sa v priemere pohybovala 

vo výške 542,40 € mesačne v závislosti od poskytovaných služieb a stupňa odkázanosti. Pri 

určovaní navýšenia úhrad sme zohľadňovali aj skutočnosť, že výška dôchodku sa od januára 

2023 navýši o 11,8 %. 

Predpokladaný dopad na rozpočet DD predstavuje sumu 13 600 €. 

 

2) Navrhujeme zmeniť výšku úhrad v jedálni: 

 

a) V časti výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni je určená na osobu 

a jeden deň: 

- navrhujeme navýšiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby v jedálni z pôvodných 

3,20 € na 3,60 € 

 

b) V časti donáška stravy do domácnosti je určená pre jednu domácnosť bez ohľadu na 

počet dovezených obedov do tej istej domácnosti: 

- navrhujeme navýšiť úhradu za donášku stravy do domácnosti z pôvodných 0,40 € 

na 0,50 € 

 

Na základe uvádzaných návrhov by sa jednalo o navýšenie o 0,50 € na deň, mesačná 

úhrada klientov by sa zvýšila o 15,00 €. Zvýšenie stravnej jednotky od 1.1.2023 by malo 

predpokladaný dopad na rozpočet organizácie vo výške 7 200 €. 

 

Na základe týchto návrhov úhrad za poskytované sociálne služby by celkový ročný 

nárast príjmov organizácie  predstavoval sumu 20 800 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Harčariková 

                                            riaditeľka DD   
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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“) a  v súlade  s ustanovením § 

72 odsek 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o sociálnych službách“) vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2022 

 

O ÚHRADÁCH  ZA SOCIÁLNE SLUŢBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM 

POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB ZRIADENÝM OBCOU POPROČ 

 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie  o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou Poproč (ďalej aj „nariadenie“) 

ustanovuje: 

a) sumu na úhradu za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych 

služieb zriadeným obcou Poproč, 

b) spôsob určenia sumy na úhradu za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom zriadeným obcou Poproč, 

c) podmienky a spôsob platenia úhrady za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom zriadeným obcou Poproč. 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

Obec Poproč (ďalej aj „obec“) poskytuje sociálne služby
1
  pri výkone samosprávy

2
 

prostredníctvom právnickej osoby zriadenej obcou Poproč. 

 

§ 3 

Verejný poskytovateľ sociálnych sluţieb a sociálne sluţby  

poskytované verejným poskytovateľom  

(1) Obec Poproč je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie
3
 ako verejného poskytovateľa 

sociálnych služieb:
4
 Domov dôchodcov Poproč so sídlom v obci Poproč, Obchodná ulica 

č. 73 (ďalej aj „verejný poskytovateľ sociálnych služieb“). 

 

 

 

                                                           
1
 zákon o sociálnych službách 

2
 § 4 odsek 3 písmeno p) zákona o obecnom zriadení 

3
 § 21 a nasledujúce zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4
 zákon o sociálnych službách 
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(2) Verejný poskytovateľ sociálnych služieb zriadený obcou Poproč je zapísaný do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb
5
 a poskytuje: 

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku v zariadení pre seniorov,
6
   

b) podpornú sociálnu službu v jedálni.
7
 

 

§ 4 

Úhrada za sociálnu sluţbu 

Úhrada za sociálnu službu je finančná čiastka, ktorej výška a spôsob určenia je upravená 

ustanoveniami tohto nariadenia a ktorú platiteľ uhrádza verejnému poskytovateľovi 

sociálnych služieb za poskytnutie, alebo poskytovanie sociálnej služby spôsobom 

určeným ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

§ 5 

Platiteľ úhrady za sociálnu sluţbu 

(1) Platiteľom úhrady za sociálnu službu (ďalej aj „platiteľ“)  je prijímateľ sociálnej služby,
8
 

ktorú mu poskytol, alebo poskytuje verejný poskytovateľ sociálnej služby na základe 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
9
 

(2) Platiteľom úhrady za sociálnu službu môže byť v súlade s ustanoveniami osobitných 

predpisov, aj v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytovaní sociálnej služby aj iná 

osoba ako prijímateľ sociálnej služby. 

 

§ 6 

Výška a spôsob určenia úhrady za poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov 

(1) Výška úhrady za poskytovanie odborných činností v zariadení pre seniorov, najmä pomoc 

pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je určená na osobu a jeden deň 

podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby: 

 

Stupeň odkázanosti Výška úhrady za 1 deň 

IV. 2,50 € 

V. 2,80 € 

VI. 3,20 € 

 

(2) Výška úhrady za ubytovanie v zariadení pre seniorov je určená na osobu a jeden deň 

podľa rozsahu užívania služieb súvisiacich s bývaním prijímateľa sociálnej služby: 

 

základná sadzba za užívanie 1 m
2
 podlahovej plochy obytnej 

miestnosti a príslušenstva 
1,00 € 

zvýšenie základnej sadzby za užívanie 1 m
2
 podlahovej plochy 

obytnej miestnosti a príslušenstva, ak podlahovú plochu užívajú 

dvaja prijímatelia sociálnej služby 

+ 0,20 € 

                                                           
5
 § 62 a nasledujúce zákona o sociálnych službách 

6
 § 35 zákona o sociálnych službách 

7
 § 58 zákona o sociálnych službách 

8
 § 3 odsek 2 zákona o sociálnych službách 

9
 § 74 zákona o sociálnych službách 
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zvýšenie základnej sadzby za užívanie 1 m
2
 podlahovej plochy 

obytnej miestnosti a príslušenstva, ak podlahovú plochu užívajú traja 

prijímatelia sociálnej služby a na jedného pripadá viac ako 8 m
2
 

+ 0,15 € 

používanie vlastného elektrospotrebiča (po odsúhlasení štatutárom) 

ak obytná miestnosť nie je vybavená meracím zariadením na meranie 

odberu elektrickej energie 

0,20 € 

užívanie elektrickej zdravotníckej pomôcky 0,10 € 

používanie každého ďalšieho elektrospotrebiča 0,15 € 

 

(3) Úhradu za poskytovanie ubytovania v zariadení pre seniorov uhrádza platiteľ aj v prípade 

dočasného prerušenia poskytovania sociálnej služby a zdravotnej starostlivosti 

prijímateľovi sociálnej služby v zariadení pre seniorov. 

(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 5,50 € 

stravná jednotka zvýšená o 25% stravnej jednotky racionálne stravy 

za diabetickú diétu, bielkovinovú diétu, špeciálnu diétu 
6,88 € 

 

(5) Výška úhrady na prilepšenie stravy počas sviatkov v zariadení pre seniorov je určená na 

jeden rok: 10,00 €. 

(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 € 

 

(7) Výška úhrady za poskytovanie ďalších činností v zariadení pre seniorov: za TV prípojku 

(cez optický kábel) – TV Magio, základný programový balík 1,94 € / kalendárny mesiac. 

 

§ 7 

Výška a spôsob určenia úhrady za poskytovanie sociálnej sluţby v jedálni 

(1) Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni je určená ako súčet výšky 

priamych nákladov a výšky režijných nákladov na osobu a jeden obed: 3,60 € / obed. 

(2) Donáška stravy do domácnosti je určená pre jednu domácnosť bez ohľadu na počet 

dovezených obedov do tej istej domácnosti: 0,50 € / deň. 

 

§ 8 

Spôsob a podmienky platenia úhrady za poskytnuté a poskytované sociálne sluţby 

v zariadení pre seniorov 

(1) Sociálna služba, ktorá je prijímateľovi sociálnej služby poskytnutá jednorazovo sa 

uhrádza následne po poskytnutí sociálnej služby. Splatnosť úhrady je  14 dní od 

ukončenia poskytovania sociálnej služby. 
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(2) Sociálna služba, ktorá je prijímateľovi sociálnej služby poskytovaná dlhodobo 

a pravidelne sa uhrádza pravidelne mesačne v celkovej výške sumy  za jeden mesiac. 

Splatnosť úhrady je 15-ty deň priebežného kalendárneho mesiaca, v ktorom je sociálna 

služba poskytovaná.   

(3) Celková výška sumy za jeden mesiac na úhradu za poskytnutú, alebo poskytovanú 

sociálnu službu sa vypočíta ako násobok  počtu dní priebežného kalendárneho mesiaca 

kedy je sociálna služba prijímateľovi sociálnej služby poskytnutá, alebo poskytovaná 

a výšky úhrady za jednotlivé položky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby podľa 

ustanovení tohto nariadenia, ktoré sú prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté, alebo 

poskytované v súlade so zmluvnými podmienkami.  

(4) Platiteľ úhrady za sociálnu službu uhradí úhradu za sociálnu službu v celkovej výške 

sumy za poskytnutú sociálnu službu za jeden kalendárny mesiac bezhotovostne na účet 

verejného poskytovateľa sociálnej služby. 

 

§ 9 

Spôsob a podmienky platenia úhrady za poskytované sociálne sluţby v jedálni 

(1) Úhrada za poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa uhrádza mesačne v celkovej výške 

sumy za jeden mesiac.  

(2) Celková výška sumy za jeden mesiac za poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa 

vypočíta ako násobok dennej stravnej jednotky a počtu dní kalendárneho mesiaca, kedy 

prijímateľ sociálnej služby stravu prevzal s pripočítaním násobku sumy za donášku stravy 

do domácnosti s počtom dní kedy bola donáška stravy do domácnosti poskytnutá. Strava 

sa považuje za prevzatú aj vtedy, ak zmena zo strany prijímateľa sociálnej služby nebola 

obci ako poskytovateľovi sociálnej služby oznámená v súlade s ustanoveniami 

prevádzkového poriadku jedálne, alebo v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby. 

(3) Platiteľ úhrady za sociálnu službu v jedálni uhradí úhradu za sociálnu službu v celkovej 

výške sumy za jeden mesiac za poskytnutú sociálnu službu v hotovosti do pokladne, 

alebo bezhotovostne na účet verejného poskytovateľa sociálnej služby. Splatnosť úhrady 

je posledný deň kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po mesiaci, kedy bola sociálna 

služba v jedálni  poskytnutá. 

 

§10 

Záverečné ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia strácajú účinnosť  Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Poproč č. 6/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadených obcou, vrátane dodatkov a Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Poproč č. 10/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované 

verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadených obcou, vrátane dodatkov. 

 

§ 11 

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na svojom zasadnutí 

dňa ________ 2022.  

 

§ 12 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa ___________ 2022. 
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§ 13 

Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou Poproč nadobúda účinnosť dňa                

1. 1. 2023. 

                                                                  

______________________________ 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


