VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM
O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŢBY
A VÝŠKE ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŢBU
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV A DENNOM
STACIONÁRI

číslo

7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tepličke nad Váhom na základe § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p), § 6 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a na základe § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ďalej len zákon o sociálnych sluţbách)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre
seniorov a dennom stacionári
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade so zákonom č.
448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách (ďalej len zákon o sociálnych sluţbách) poskytovanie
sociálnej sluţby a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu sluţbu v Domove pokoja Ţofie
Bosniakovej – zariadenie pre seniorov a denný stacionár, ulica Za kaštieľom 309/9 v Tepličke
nad Váhom.

Článok 2
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna sluţba
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
sluţbách, alebo
b) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej sluţby
v tomto zariadení potrebuje z iných váţnych dôvodov.
(2) Podmienkou poskytovania sociálnej sluţby v zariadení je rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu sluţbu alebo rozhodnutie o poskytovaní sociálnej sluţby z iných váţnych dôvodov,
vydané obcou v mieste trvalého pobytu ţiadateľa o sociálnu sluţbu.
(3) V zariadení sa v zmysle § 16, § 17, § 18, a § 35 ods. 2 zákona o sociálnych sluţbách sa
poskytujú
a) Odborné činnosti
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- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
b) Obsluţné činnosti
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţba bielizne a šatstva
c) Ďalšie činnosti
- utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy
- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
- utváranie podmienok na záujmovú činnosť
- poskytovanie osobného vybavenia.
V zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie
ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
(4) Podmienky poskytovania sociálnych sluţieb v zariadení, výšku a spôsob úhrady za
sociálne sluţby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych sluţieb uzatvorená podľa § 74
zákona o sociálnych sluţbách.
Článok 3
Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov
(1) Prijímateľ sociálnej sluţby v zariadení je povinný platiť úhradu za sociálnu sluţbu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej sluţby v súlade s týmto nariadením.
(2) Suma úhrady za sociálnu sluţbu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti,
obsluţné činnosti a ďalšie činnosti a nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené
náklady (ďalej len EON). Sadzby úhrad za jednotlivé sociálne sluţby sú uvedené v prílohe
tohto VZN.
(3) Prijímateľ sociálnej sluţby v zariadení je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) Odborné – pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
b) Obsluţné – ubytovanie,
– stravovanie
– upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva
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(4) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách sa stanovuje na jednotnú sumu vo výške 3,30
€/deň, a to pre všetky stupne odkázanosti podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách.
(5) V prípade poskytovania sociálnej sluţby v zariadení fyzickej osobe, ktorá sa ocitla
v krízovej situácii a je jej ţivot alebo zdravie váţne ohrozené a nemá vydané právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu sluţbu, vzniká tejto osobe povinnosť platiť úhradu za
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osobe do dňa predloţenia právoplatného rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu sluţbu vo výške 3,30 €/deň.
(6) Výška úhrady za ubytovanie
Výška úhrady za ubytovanie je v sume 260,- €/mesačne
(7) Výška úhrady za stravovanie
V zariadení sa poskytuje celodenná strava v sume 7,50 €/deň/osoba podľa § 17 ods. 4
zákona o sociálnych sluţbách.
(8) Výška úhrady za upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva v zariadení sa
určuje na sumu 4,50 €/deň.
Článok 4
Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári
(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby podľa príloha č. 3 zákona o sociálnych sluţbách v zariadení len
na určitý čas počas dňa.
(2) Podmienkou poskytovania sociálnej sluţby
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej sluţby.

v

dennom stacionári

je

rozhodnutie

(3) V dennom stacionári sa poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- stravovanie,
- záujmová činnosť,
- pracovná terapia.
(4) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce
pri sociálnej rehabilitácii.
(5) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna sluţba na dobu neurčitú počas pracovných dní,
sviatkov a dní pracovného pokoja v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.
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(6) Výška úhrady za stravovanie
V zariadení sa poskytuje strava v sume 7,50 €/deň/osoba podľa § 17 ods. 4 zákona
o sociálnych sluţbách
(7) Výška úhrady za odborné činnosti, obsluţné činnosti okrem ubytovania a ďalšie
činnosti sa určuje na sumu 2,50 €/deň
Článok 5
Spoločné ustanovenia o úhradách
(1) Prijímateľ sociálnej sluţby v zariadení neplatí úhradu za odborné činnosti, obsluţné
činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné
miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ
sociálnej sluţby sa nedohodnú inak.
(2) Mesačná úhrada ubytovanie, stravovanie, odborné a obsluţné činnosti sa určuje ako 30násobok sumy stanovenej za dennú úhradu týchto sluţieb.
(3) Spôsob a výška úhrady za sociálnu sluţbu bude dohodnutá v zmluve o poskytovaní
sociálnej sluţby podľa § 74 zákona o sociálnych sluţbách.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2012 o poskytovaní sociálnej sluţby v
zariadení pre seniorov a denný stacionár, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Teplička nad Váhom dňa 15. augusta 2012.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Teplička nad Váhom č. 7/2015 o poskytovaní
sociálnej sluţby a výške úhrady za sociálnu sluţbu v zariadení pre seniorov a dennom
stacionári schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom na svojom rokovaní
dňa 16. decembra 2015 uznesením č. 124/2015.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
V Tepličke nad Váhom dňa 16.12.2015

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.12.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa ..................2015
Príloha č. 1 k VZN č. 7/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v
Domove pokoja Žofie Bosniakovej - zariadenie pre seniorov a denný stacionár Teplička nad
Váhom
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Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) za rok 2014 v Domove pokoja Žofie
Bosniakovej - zariadenie pre seniorov a denný stacionár Teplička nad Váhom

Suma v EUR
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
1 výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predisu

81 440,02

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starovbné dôchodkové sporenie platené
2 zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa bodu 1
3 tuzemské cestovné náhrady
4 výdavky na energie, vodu a komunikácie

28 334,94
31,24
11 536,64

výdavky na materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových
5 interiérov
6 dopravné

49 263,35
454,96

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej
7 údržby objektov alebo ich častí a reišenia havarijných stavov
9 výdavky na služby
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných
10 predpisov
Spolu EON

575,34
7 581,92
2 221,59
181 440,00

Kapacita zariadenia sociálnych služieb
Predpokladané EON na 1 prijímateľa sociálnych služieb na 1 rok v Eur
Predpokladané EON na 1 prijímateľa sociálnych služieb na 1 mesiac v Eur
Výška finančného príspevku na 1 mesiac/1 prijímateľa
Priemerná úhrada pre 1 prijímateľa za sociálnu službu

Príloha č. 2 k VZN č. 7/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu
službu v Domove pokoja Žofie Bosniakovej - zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Teplička nad Váhom
Výška úhrady za služby
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21
8 640,00
720,00
320,00
400,00

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby
Stupeň odkázanosti II. až VI.

Cena v
Cena v Eur/deň Eur/mesiac
3,33

100

Cena v
Cena v Eur/deň Eur/mesiac
7,5

225

Úhrada za stravovanie
Úhrada za stravovanie
Celodenná strava
Rozpis cien stravnej jednotky
Celodenná strava
v EUR
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera

1,00
0,50
2,80
0,85
2,35

Úhrada za ubytovanie
Úhrada za ubytovanie
úhrada za ubytovanie

Cena v Eur/deň
8,66

Cena v
Eur/mesiac
260

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
Úhrada

Cena v Eur/deň

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva

4,5
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Cena v
Eur/mesiac
135

