Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3 /2015 o úhradách za
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods.4,
písm. g/ zákona č.369/1990 Zb

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
/ďalej len zákon o sociálnych službách/
sa uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2015 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany (ďalej len VZN).
§1
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje výšku úhrad a spôsob určenia a platenia úhrad za
poskytovanie sociálnych služieb

poskytovaných

mestom a Domovom Jesienka

Šurany.
§2
Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v zariadeniach
Sociálna služba v útulku je poskytovaná Domovom Jesienka: Šurany, Kopec 18
1/ V útulku sa poskytuje:
a/ ubytovanie na určitý čas
b/ sociálne poradenstvo,
c/ nevyhnutné ošatenie a obuv,
d/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e/ pracovná terapia,
2/ utvárajú sa podmienky na:
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť
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§3
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
Sociálnu službu - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania
rodinného života a pracovného života - poskytuje mesto rodičovi dieťaťa pri narodení
najmenej troch detí súčasne, alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne
v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.
§4
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku
1/ Sociálnu službu poskytuje Domov Jesienka:
a/ Zariadenie pre seniorov: Šurany, Matunákova 2
b/ Špecializované zariadenie: Šurany, Matunákova 2
c/ Opatrovateľská služba: V domácnostiach fyzických osôb odkázaných
na pomoc fyzickej osoby v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z.
d/ Požičiavanie pomôcok: Šurany, Matunákova 2
§5
Rozsah sociálnych služieb poskytovaných v ZSS v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
1/ V zariadení pre seniorov sa poskytujú tieto sociálne služby:
a) odborné činnosti
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.

sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť (príloha bod č. IX),
b) obslužné činnosti
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

3

c) ďalšie činnosti
1. poskytovanie osobného vybavenia,
2. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
3. zabezpečenie záujmovej činnosti.
2/ V špecializovanom zariadení sa poskytujú:
a) odborné činnosti
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť (príloha bod č. IX),
b) obslužné činnosti
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti
1. poskytovanie osobného vybavenia,
2. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
3. zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť
§6
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1/ Opatrovateľskou službou sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách.
2/ Rozsah úkonov je určený v hodinách na základe sociálnej posudkovej činnosti
v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.
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§7
Požičiavanie pomôcok
1) Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
odkázaným na pomôcku.
§8
Poskytovanie odľahčovacej služby
1/ Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe,
ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zák. 447/2008
Z.z., ktorou sa poskytuje fyzickej osobe sociálna služba počas obdobia, v ktorom
fyzická osoba, ktorá opatruje nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba
je poskytovaná Domovom Jesienka a poskytuje sa

najviac po dobu 30 dní

v kalendárnom roku.
§9
Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
Sociálnu službu v dennom centre , ako podpornú službu poskytuje mesto v:
Dennom centre pre seniorov, Šurany, SNP 117-119
Dennom centre pre seniorov, Šurany, Klubová 3
Dennom centre pre seniorov, Šurany, Hlavná

v rozsahu:
a/ sociálne poradenstvo,
b/ záujmová činnosť
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§10
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
Sociálnu službu v jedálni, ako podpornú službu poskytuje Domov Jesienka:
Šurany, Matunákova 2 v rozsahu:
a/ stravovanie,
b/ donáška stravy
§ 11
Úhrada za sociálne služby
1/ Výšku úhrad za poskytovanie sociálnych služieb určuje príloha č. 1 tohto VZN.
2/ Prijímateľ platí úhradu za poskytované sociálne služby v kalendárnom mesiaci,
ktoré sa poskytujú :
a/ denne – ako 22- násobok výšky úhrady za poskytované služby
b/ celoročne - ako 30-násobok výšky úhrady za poskytované služby
3/ Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
4/ Úhrada za sociálne služby je splatná do

15. dňa kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola poskytnutá sociálna služba.
5/ Úhradu za opatrovateľskú službu platí pijímateľ podľa skutočného rozsahu hodín
poskytovania služby.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN č. 4/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.
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§ 13
Účinnosť
1/ VZN č. 3/2015 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Šurany bolo schválené uznesením MsZ č. 3/2015-Z, bod XVIII.,
dňa 5.3.2015.
2/ VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta
Šurany .

Ing.Marek O r e m u s, v. r.
primátor mesta Šurany

P r í l o h a č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č.

3/2015 o úhradách za

poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

I.
Úhrada za ubytovanie v útulku
1/ Výška úhrady za ubytovanie v útulku je 1,00 €/deň/ pre prijímateľa v hmotnej
núdzi spolu s nezaopatreným dieťaťom (deťmi). V prípade dvojice, druhá osoba platí
0,50 €/deň.
2/ Výška úhrady za ubytovanie v útulku je 1,50 €/deň pre prijímateľa dôchodku
/starobný, invalidný, vdovský, vdovecký/. V prípade dvojice, druhá osoba platí 1,00
€/deň.
II.
Úhrada za sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:
Sociálnu službu - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania
rodinného života a pracovného života - poskytuje mesto bez úhrady.

III.
Úhrada za sociálne služby poskytované v ZSS
1. Úhrada za odborné činnosti v ZpS a Špecializovanom zariadení
a/ Výška úhrady za odborné činnosti ( pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby) na deň a prijímateľa sa určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby v zariadení pre seniorov nasledovne:
II. stupeň

1,00 €

III. stupeň

1,70 €

IV. stupeň

2,00 €

V. stupeň

2,50 €

VI. stupeň

3,00 €

v špecializovanom zariadení nasledovne:
V. stupeň

3,00 €

VI. stupeň

3,50 €

b/ Výška úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť v ZpS a Špecializovanom zariadení
sa určuje v sume 1,50 €/deň.
Úkony ošetrovateľskej starostlivosti
1. Špeciálne polohovanie
2. Prevencia dekubitov
3. Ošetrovanie dekubitov
4. Aplikácia liečiv intramusculárne
5. Ošetrovateľská RHB
6. Preväz a toaleta rany
7. Sledovanie stolice
8. Príjem a výdaj tekutín za 24 hod.
9. Meranie TK, TT, dychovej frekvencie
10. Doprovod klienta do zdravotníckeho zariadenia
2. Úhrada za obslužné činnosti

a/ Ubytovanie
1/ Výška úhrady za ubytovanie na mesiac a prijímateľa sa určuje ako súčin sadzby
za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti, ktorú prijímateľ užíva.
2/ Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti

a poskytovanie vecných plnení spojených

s ubytovaním je 0,23 €.
3/ Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti,
ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a

príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú
plochu obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti užívajú. Ak prijímateľ
užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej
plochy sa znižuje o 30 %.
4/

Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na občana o

a) 1,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ,
b) 1,00 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia
v prístavbe zariadenia ( v pôvodnej budove zariadenia sa úhrada za ubytovanie
nezvyšuje).

b/ Stravovanie
1/ Pri určení výšky úhrady za stravovanie sa vychádza z celkovej hodnoty stravy. Za
celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady. Prijímateľ
uhrádza 100% nákladov na suroviny a 50% na režijné náklady.
2/ Náklady na suroviny sa zvyšujú o 10 % na deň na občana, ktorému sa poskytuje
diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta.
3/ Náklady na suroviny sa zvyšujú o 6,63 € na kalendárny rok na občana na
prilepšenie stravy počas sviatkov.
4/ Výška úhrady za stravovanie na mesiac a prijímateľa sa určuje orientačne podľa
počtu odobraných jedál v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy
nasledovne:
a) pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte na raňajky 12 %, desiatu 9 %,
obed 40 %, olovrant 9 %, večeru 30 %,
b) pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na raňajky 11 %,
desiatu 8 %, obed 40 %, olovrant 8 %, večeru 27 %, druhú večeru 6 %.
5/ Denná sadzba úhrady za stravovanie je pri:
-

racionálnej strave 3,70 € (raňajky, obed, večera)

-

diabetickej strave 4,80 € (raňajky, obed, večera, druhá večera)

c/ Vybrané obslužné činnosti /upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne/
Výška úhrady za ďalšie obslužné činnosti je 0,30 € na deň.

IV.
Úhrada za opatrovateľskú službu
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je : 1,20 € za 1 hodinu poskytovania.

V.
Úhrada za požičiavanie pomôcok
Zapožičiavanie polohovateľnej postele je bezplatné.

VI.
Úhrada za odľahčovaciu službu
Výška úhrady za odľahčovaciu službu sa určí podľa druhu poskytovanej sociálnej
služby v zmysle tohto VZN.
VII.
Úhrada za sociálnu službu v dennom centre
Sociálnu službu v dennom centre poskytuje mesto bez úhrady.

VIII.
Úhrada za sociálnu službu v jedálni
1/ Mesto prispieva prijímateľovi sociálnej služby v jedálni /dôchodca/ podľa výšky
príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne:
do výšky životného minima

v sume 1,00 eura na 1 obed

nad výšku životného minima do 70,00 eura

v sume 0,66 eura na 1 obed

ostatní

v sume 0,33 eura na 1 obed

2/ Úhrada za donášku, dovoz stravy je 0,23 eura/deň/obed.

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mestaŠurany

