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Spracovala:
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Šurany č. 4/2019 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šurany, stanovisko komisie finančnej,
správy a predaja majetku mesta, komisie školstva,
kultúry, sociálno-bytovej, zdravotnej, mládeže
a športu a tento
schvaľuje

- bez pripomienok
- s pripomienkami
Na základe:
Zák. č. 448/2008 Z.z.
poslancov Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch v zmysle predlohy.

Prizvať:
..........................................................
podpis predkladateľa
Predložené mestskému zastupiteľstvu 20. júna 2019.

MESTO ŠURANY
Námestie hrdinov 1
Šurany

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
MESTA ŠURANY Č. 4/2019
O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
MESTA ŠURANY

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením
na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu
nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2019 o úhradách za
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany je
zverejnený na pripomienkovanie na úradných tabuliach mesta Šurany a na internetovej
stránke mesta Šurany – v časti Úradná tabuľa www.surany.sk
Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú
zdôvodnené.

Pripomienky k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany
č. 4/2019 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Šurany možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Šuranoch,
Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
e-mail: a.klimentova@surany.sk; jesienka@surany.sk, fax: 035/6500108

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia
Koniec
lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa

29.05.2019
29.05.2019
08.06.2019
14.06.2019

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2019 o úhradách za
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 a § 11, ods.4, písm. g/ zákona
č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 72 ods. 2 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. 4/2019 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 riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku
1/ Sociálnu službu poskytuje Domov Jesienka Šurany:
a/ Zariadenie pre seniorov Šurany, Matunákova 2 (ďalej len ZpS)
b/ Špecializované zariadenie Šurany, Matunákova 2 (ďalej len ŠZ)
c/ Opatrovateľská služba: V domácnostiach fyzických osôb odkázaných
na pomoc fyzickej osoby v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. (ďalej len OS)
d/ Požičiavanie pomôcok: Šurany, Matunákova 2
e/ Jedáleň: Šurany, Matunákova 2
§4
Rozsah sociálnych služieb poskytovaných v ZpS a ŠZ 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

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.

zabezpečenie záujmovej činnosti.
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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

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
§5
Poskytovanie opatrovateľskej služby

1/ Opatrovateľskou službou sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č. 3 a 4 zákona o sociálnych
službách.
2/ Rozsah úkonov je určený v hodinách na základe sociálnej posudkovej činnosti v rozhodnutí
o odkázanosti na sociálnu službu.
§6
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.
2) Pomôcka bude zapožičaná osobám uvedeným v odseku 1 na základe Zmluvy o výpožičke.
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§7
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 Šurany
a poskytuje sa najviac po dobu 30 dní v kalendárnom roku.
§8
Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
Sociálnu službu v dennom centre , ako podpornú službu poskytuje mesto v:
Dennom centre pre seniorov, Šurany, Hradná 22
Dennom centre pre seniorov, Šurany, Klubová 3
Dennom centre pre seniorov, Šurany, Hlavná 32

v rozsahu:
a/ sociálne poradenstvo,
b/ záujmová činnosť
§9
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
Sociálnu službu v jedálni, ako podpornú službu poskytuje Domov Jesienka Šurany,
Matunákova 2 v rozsahu:
a/ stravovanie – príprava a výdaj stravy,
b/ donáška stravy
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§ 10
Úhrada za sociálne služby
1/ Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu
a majetku vo výške určenej v súlade s týmto VZN a dohodnutej v zmluve o poskytovaní
sociálnych služieb.
2/ Výška úhrady za sociálne služby v ZpS a ŠZ sa určuje ako súčet výšky úhrady za odborné
a obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Výška úhrady za sociálne služby je uvedená v prílohe
tohto VZN.
3/ Prijímateľ platí úhradu za poskytované sociálne služby v kalendárnom mesiaci, ktoré sa
poskytujú celoročne . Prijímateľ v ZpS a ŠZ platí skutočnú úhradu mesačne podľa počtu
kalendárnych dní príslušného mesiaca.
4/ Prijímateľ v ZpS a ŠZ platí skutočnú

úhradu mesačne za stravovanie

podľa počtu

odobratých jedál v danom mesiaci.
5/ Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
6/ Prijímateľ v ZpS a ŠZ neplatí úhradu za sociálne služby v čase jeho neprítomnosti okrem
úhrady za ubytovanie.
7/ Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu hodín
poskytovania služby.
8/ Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu služba
poskytovala do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
9/ Pri platení úhrady sa prihliada na príjem a majetok prijímateľa v zmysle § 72 a § 73 zákona
č. 448/2008 Z.z.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Šurany v znení VZN č. 3/2018.
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§ 12
Účinnosť
1. Všeobecne záväzné naradenie mesta Šurany č. 4/2019 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. ….……., bod ………………..,
dňa
………………...
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2019 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany bolo po schválení vyvesené
na úradnej tabuli mesta Šurany a zverejnené na webovom sídle mesta Šurany
www.surany.sk dňa …………………. Účinnosť nadobúda dňom 01.09.2019.
3. Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č.20/2017-Z, bod IX., dňa 26.01.2017 v znení VZN č.
3/2018 schválené uznesením Mestského zastupitelstva v Šuranoch č. 32/2018 bod XVI., dňa
17.5.2018.

Ing. Marek O r e m u s, v.r.
primátor mesta Šurany
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Príloha
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č.

4/2019 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.
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.
3/ Výška úhrady za ubytovanie v útulku je 1,50 €/deň pre osoby zamestnané. V prípade dvojice,
druhá osoba platí 1,00 €/deň.

II.
Úhrada za sociálne služby poskytované v ZpS a ŠZ
1. Úhrada za odborné činnosti
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 €
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v špecializovanom zariadení nasledovne:
V. stupeň

3,00 €

VI. stupeň

3,50 €

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.
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.
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2/ Denná sadzba úhrady za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje
strava 5 krát denne ( raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) je pri
-

racionálnej a šetriacej strave:

a/ 4,70 € pre obyvateľa s právoplatným rozhodnutím odkázanosti na sociálnu službu,
b/ 6,70 € pre obyvateľa (samoplatcu) do vydania právoplatného rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu,
-

pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje strava 6 krát denne (raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) je pri

-

diabetickej strave:

a/ 5,50 € pre obyvateľa s právoplatným rozhodnutím odkázanosti na sociálnu službu,
b/7,55 € pre obyvateľa (samoplatcu) do vydania právoplatného rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu.
c/ Vybrané obslužné činnosti /upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne/
Výška úhrady za ďalšie obslužné činnosti je 0,30 € na deň.

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

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

V.
Úhrada za odľahčovaciu službu
Výška úhrady za odľahčovaciu službu je: 1,20 € za 1 hodinu poskytovania.

VI.
Úhrada za sociálnu službu v dennom centre
Sociálnu službu v dennom centre poskytuje mesto bez úhrady.
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VII.
Úhrada za sociálnu službu v jedálni
1/ Výška úhrady za obed na deň na osobu sa určí podľa výšky príjmu žiadateľa a príjmu
spoločne posudzovaných osôb nasledovne:
do výšky životného minima

v sume 1,30 eura na 1 obed

nad výšku životného minima do 70,00 eura

v sume 1,64 eura na 1 obed

ostatní

v sume 1,97 eura na 1 obed

2/ Úhrada za donášku, dovoz stravy je 0,25 eura/deň/obed.

VIII.
Úhrada za iné činnosti
1/ Výška úhrady za používanie vlastných elektrospotrebičov v útulku je 5,00 €/ mesiac.

Ing. Marek Oremus,v.r.
primátor mesta Šurany

