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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 6/2022 

 

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 13. 12. 2022.  

 

§ 12 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 15. 12. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
OBCE POPROČ (VOLEBNÉ OBDOBIE 2022-2026)  
- VÝPIS Z UZNESENIA 

 

 

 

 

V Poproči, dňa 15.12.2022 
Za správnosť vyhotovenia: Jana Juríková 
 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 prijalo 
 
Uznesenie č. 190/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po 
prerokovaní návrhu uznieslo na: 
 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o úhradách za sociálne služby poskytované 
verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou Poproč. 

 
Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 
ZA 7 

Ing. Iveta Ducsayová, Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň, 
Ing. Ladislav Kraus, Mgr. Ivana Sopková, Ing. Ján Spišák, 
Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 2 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

Schválené. 
 
Podpísané v Poproči, dňa 14.12.2022 
 
 
 
 
        ......................................................... 
        Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.  
        starostka obce 
  


