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Mesto Gbely v súlade s § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon NR SR 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 len „zákon o sociálnych
službách“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb
Dom pokojnej staroby n.o., Gbely.
Článok 1
Druhy poskytovaných sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
Mesto Gbely zabezpečuje prostredníctvom neziskovej organizácie DPS n.o., Gbely, ktorej je
zakladateľom, poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách
nasledovne:
1. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, a to:
a) poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
• zariadenie pre seniorov,
• domov sociálnych služieb,
b) domáca opatrovateľská služba,
2. podporné služby, a to:
• odľahčovacia služba,
• poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
Článok 2
Zariadenie pre seniorov
1.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob
úhrady za sociálnu službu upravuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená
podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
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Článok 3
Domov sociálnych služieb
1.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia
dôchodkového veku, ak je táto osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

2.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, výšku a spôsob
úhrady za sociálnu službu upravuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená
podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
Článok 4
Domáca opatrovateľská služba

1.

Domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách.

2.

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej domácom prostredí.

3.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto Gbely
v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny
rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak
sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa
sociálnej služby nedohodne inak v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

4.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni v čase od 07:00 h do 15:00 h,
maximálne 4 hodiny denne.

5.

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálnu
službu upravuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona
o sociálnych službách.
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Článok 5
Odľahčovacia služba
1.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická
osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2.

Odľahčovacia služba sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby v rozsahu domácej
opatrovateľskej služby alebo pobytovou sociálnou službou, ak sú v DPS n.o., Gbely voľné
kapacity.

3.

Suma úhrady za odľahčovaciu službu terénnou formou sociálnej služby je stanovená
rovnako ako suma úhrady za domácu opatrovateľskú službu.

4.

Suma úhrady za odľahčovaciu službu vo forme pobytovej sociálnej služby je vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov vyčíslených v poslednej schválenej výročnej správe
DPS n.o., Gbely a pre stanovenie úhrady za odľahčovaciu službu je účinná od
nasledujúceho dňa po schválení výročnej správy.

5.

Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu
upravuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona
o sociálnych službách.
Článok 6
Sociálna služba jedáleň

1.

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) alebo dovŕšila dôchodkový vek.

2.

Sociálna služba jedáleň sa poskytuje formou stravovania v zariadení DPS n.o., Gbely
alebo, ak sa jedná o fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 písm. b) a c), sa poskytuje formou
donášky stravy do domácnosti.

3.

Podmienky poskytovania sociálnej služby jedáleň, výšku a spôsob úhrady za sociálnu
službu upravuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
Článok 7
Úhrada za sociálne služby

1. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu v súlade s platným
VZN. Spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu je dohodnutý v Zmluve
o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
2. Suma celkovej mesačnej úhrady za sociálne služby v zariadení sa určuje ako násobok
počtu kalendárnych dní v mesiaci a dennej sadzby úhrady za jednotlivé odborné činnosti
a jednotlivé obslužné činnosti.
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3. Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na
osobu a deň a suma úhrady za poskytnutý sprievod na lekárske vyšetrenie a vybavovanie
úradných záležitostí na osobu a hodinu je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej podľa § 74 zákona o sociálnych službách uhradiť sumu úhrady za pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby aj v čase jeho neprítomnosti.
4. Suma úhrady za ubytovanie na osobu a deň je určená v prílohe č. 1 tohto VZN v závislosti
od miesta poskytovania sociálnej služby, veľkosti obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej
miestnosti a počtu ubytovaných v obytnej miestnosti. Ubytovanie je poskytovanie bývania
v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov
a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej podľa § 74 zákona o sociálnych službách uhradiť sumu úhrady za ubytovanie
aj v čase jeho neprítomnosti.
5. Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň je určená v prílohe č. 1 tohto VZN v závislosti
od druhu poskytovanej stravy. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami
zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných
jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Rozdiely v stravných
jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere
na deň dodržaná. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné
náklady na prípravu stravy. V zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb sa
poskytuje strava racionálna, šetriaca a diabetická. Diabetická a šetriaca strava sa
poskytuje na základe odporúčania lekára.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí v čase jeho neprítomnosti úhradu za stravnú jednotku,
t.j. náklady na suroviny. Režijné náklady je v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby uzatvorenej podľa § 74 zákona o sociálnych službách povinný uhradiť.
6. Suma úhrady za upratovanie na osobu a deň je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
Upratovanie zahŕňa najmä mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľných plôch,
vysávanie, umývanie okien a utieranie prachu.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej podľa § 74 zákona o sociálnych službách uhradiť sumu úhrady za upratovanie
aj v čase jeho neprítomnosti.
7. Suma úhrady za pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva na osobu a deň je určená
v závislosti od stupňa inkontinencie prijímateľa sociálnej služby v prílohe č. 1 tohto VZN.
Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorenej podľa § 74 zákona o sociálnych službách uhradiť sumu úhrady za pranie,
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva v čase jeho neprítomnosti.
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8. Samoplatca platí za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení úhradu vo výške
dohodnutej v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorú uzatvoril s poskytovateľom
sociálnej služby. Suma úhrady je najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
vyčíslených v poslednej schválenej výročnej správe DPS n.o., Gbely, spojených
s poskytovaním tejto sociálnej služby.
9. Suma celkovej mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje ako násobok počtu
hodín poskytnutej sociálnej služby a hodinovej sadzby určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
10. Suma úhrady za sociálnu službu jedáleň sa určuje ako násobok počtu odobratých obedov
a sadzby za jeden obed určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Vo veciach upravených týmto VZN sa primerane použijú ustanovenia zákona 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, zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.

2.

Týmto VZN sa zrušuje VZN Mesta Gbely č. 3/2016 O úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadení sociálnych služieb schválené dňa 12.9.2016 uznesením
Mestského zastupiteľstva Gbely č. 166/2016.

3.

Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Gbely 83/2019 zo dňa
11.3.2019.

4.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2019.

V Gbeloch dňa 14.3.2019

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta
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Príloha č. 1

CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
1.

Suma úhrady za odborné činnosti
a) Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby (celoročná pobytová forma, ambulantná forma pobytu)
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
na osobu a deň je určená v závislosti od stupňa odkázanosti, a tým aj od zvýšenej
potreby ošetrovateľskej a opatrovateľskej činnosti nasledovne:
stupeň odkázanosti

suma úhrady na osobu
a deň v EUR

IV. stupeň

0,66

V. stupeň

0,99

V. stupeň so zvýšenou potrebou ošetrovateľskej
a opatrovateľskej starostlivosti

1,14

VI. stupeň a u nevidiacich III. stupeň

1,32

VI. stupeň a u nevidiacich III. stupeň so zvýšenou
potrebou ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti
prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa začala
poskytovať sociálna služba bezodkladne bez
predloženia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu

1,47

1,47

Za prijímateľa sociálnej služby so zvýšenou potrebou ošetrovateľskej
a opatrovateľskej starostlivosti sa považuje:
• osoba prevažne bezvládna (osoba s nepriaznivým zdravotným stavom,
v dôsledku ktorého potrebuje pomoc inej osoby pri presune na vozík, lôžko
a pomoc pri použití WC, pričom nie je sebestačná pri presúvaní sa na vozíku),
• osoba úplne bezvládna (imobilná),
• osoba s potrebou sústavného dohľadu, osoba s duševnými poruchami.
b) Suma úhrady za poskytnutý sprievod na lekárske vyšetrenie a vybavovanie
úradných záležitostí (celoročná pobytová forma, ambulantná forma pobytu)
Suma úhrady za poskytnutý sprievod na lekárske vyšetrenie a vybavovanie úradných
záležitostí zahŕňa zabezpečenie osoby z personálu DPS n.o., Gbely na sprievod na
lekárske vyšetrenie a vybavovanie úradných záležitostí obyvateľa DPS n.o., Gbely,
a je určená nasledovne:
sprievod na lekárske vyšetrenie a vybavenie
úradných záležitostí
suma úhrady za poskytnutý sprievod na lekárske
vyšetrenie a vybavenie úradných záležitostí

suma úhrady na osobu
a každú začatú hodinu v
EUR
0,25
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2.

Suma úhrady za obslužné činnosti
a) Suma úhrady za ubytovanie (celoročná pobytová forma)
Suma úhrady za ubytovanie na osobu a deň je určená v závislosti od miesta
poskytovania sociálnej služby, veľkosti obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej
miestnosti a počtu ubytovaných v obytnej miestnosti nasledovne:

ubytovanie v budove na ulici Hudecová

suma úhrady na osobu a
deň v EUR

jednoposteľová izba

7,52

dvojposteľová izba

4,73

trojposteľová izba

3,73

ubytovanie v budove na ulici Prof. Čárskeho

suma úhrady na osobu a
deň v EUR

jednoposteľová izba

4,90

dvojposteľová izba (do 8 m2/ osoba vrátane)

3,42

dvojposteľová izba (nad 8 m 2/osoba)

4,08

trojposteľová izba (do 8 m 2/ osoba vrátane)

2,46

trojposteľová izba (nad 8 m2/osoba)

3,08

Suma úhrady za ubytovanie (ambulantná forma pobytu)
Suma úhrady za ubytovanie na osobu a deň je určená nasledovne:
ubytovanie
ubytovanie – ambulantná forma pobytu

suma úhrady na osobu a
deň v EUR
3,13
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b) Suma úhrady za stravovanie (celoročná pobytová forma, ambulantná forma
pobytu)
Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň je určená v závislosti od druhu
poskytovanej stravy nasledovne:

suma za stravnú
jednotku (suroviny) v
EUR na osobu a deň

suma za režijné
náklady na prípravu
stravy v EUR na
osobu a deň

spolu v EUR
na osobu a
deň

raňajky

0,50

0,45

0,95

desiata

0,30

0,20

0,50

obed

1,06

1,24

2,30

olovrant

0,35

0,25

0,60

večera

0,60

0,70

1,30

spolu

2,81

2,84

5,65

suma za stravnú
jednotku (suroviny) v
EUR na osobu a deň

suma za režijné
náklady na prípravu
stravy v EUR na
osobu a deň

spolu v EUR
na osobu a
deň

raňajky

0,55

0,45

1,00

desiata

0,30

0,20

0,50

obed

1,06

1,24

2,30

olovrant

0,35

0,25

0,60

večera

0,60

0,70

1,30

druhá večera

0,30

0,20

0,50

spolu

3,16

3,04

6,20

strava racionálna
a šetriaca

strava diabetická
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c) Suma úhrady za upratovanie (celoročná pobytová forma, ambulantná forma
pobytu)
Suma úhrady za upratovanie na osobu a deň je určená nasledovne:
upratovanie
upratovanie

suma úhrady na osobu
a deň v EUR
0,50

d) Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva (celoročná
pobytová forma)
Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je určená v závislosti od
stupňa inkontinencie prijímateľa sociálnej služby nasledovne:
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

3.

suma úhrady na osobu
a deň v EUR

prijímateľ sociálnej služby bez inkontinencie a prijímateľ
sociálnej služby s 1. stupňom inkontinencie

0,50

prijímateľ sociálnej služby s 2. a 3. stupňom inkontinencie

1,00

Nadštandardné služby
Suma úhrady na osobu a mesiac za nadštandardné služby poskytnuté prijímateľovi
sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb je určená
nasledovne:
predmet

suma úhrady na osobu
a mesiac v EUR

chladnička

4,00

mobilný telefón

1,00

rádio

1,00

rýchlovarná kanvica

2,00

TV

3,00

varič alebo iný ohrievač

3,00
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4.

Domáca opatrovateľská služba
Suma úhrady za domácu opatrovateľskú službu na osobu a hodinu je určená nasledovne:
suma úhrady na osobu
a hodinu v EUR

domáca opatrovateľská služba
prijímateľ sociálnej služby bez rozdielu výšky príjmu

5.

2,35

Sociálna služba jedáleň
Suma úhrady za sociálnu službu jedáleň je určená na osobu a poskytnutý obed
nasledovne:

sociálna služba jedáleň

prijímateľ sociálnej služby bez
rozdielu výšky príjmu

suma úhrady na osobu a suma úhrady na osobu a
poskytnutý obed
poskytnutý obed
v EUR - bez dovozu
v EUR - s dovozom
(cena ponížená o
(cena ponížená o
dotáciu z Mesta Gbely
dotáciu z Mesta Gbely
vo výške 0,20
vo výške 0,20
EUR/obed)
EUR/obed)
2,30

2,70
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