Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 2/2019
o poskytovaní sociálnych služieb,
o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade s osobitnými
predpismi1 poskytovanie sociálnych služieb, výšku a spôsob úhrady za poskytované sociálne
služby. Ustanovuje podmienky, na základe ktorých mesto Vráble pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný
na sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny, alebo
komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá si vyžaduje
pomoc pri starostlivosti o dieťa.
2. Sociálna služba sa poskytuje:
a) ambulantnou formou (fyzická osoba je dopravovaná, alebo sprevádzaná do miesta
poskytovania sociálnej služby),
b) terénnou formou (fyzickej osobe sa poskytuje sociálna služba v jej prirodzenom
prostredí),
c) pobytovou formou (v zariadení) alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej
situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
§3
Druhy poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb
Mesto Vráble na svojom území poskytuje:
a) sociálne služby krízovej intervencie
1) terénna sociálna služba krízovej intervencie
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
1

§ 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 68 Ústavy SR
a v súlade so zákonom 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
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1) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2) služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
3) služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku
1) poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
a. denný stacionár
2) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“)
3) požičiavanie pomôcok
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
1) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
e) podporné služby
1) odľahčovacia služba,
2) poskytovanie sociálnej služby v jedálni
§4
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan s trvalým pobytom
na území mesta Vráble na oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu, referáte
sociálnych vecí mestského úradu.
2. Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu mesto Vráble zabezpečí: lekársky
posudok, sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu.
3. Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby sa vykonáva na sociálne
služby uvedené v § 34 až § 41 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.
§5
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) 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 a jej obsahom je činnosť
zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti
a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie
sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.
§6
Úhrada za terénnu sociálnu služba krízovej intervencie
Za terénnu sociálnu službu krízovej intervencie sa neplatí úhrada.
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§7
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi
dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu
starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa
postupovať podľa osobitného predpisu.2
2. V rámci pomoci osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti
o dieťa, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova a zabezpečuje sa záujmová
činnosť.
3. Dôvody, pre ktoré nemôže rodič alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo za pomoci
príbuznej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä:
a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo úmrtie jedného z rodičov alebo fyzickej
osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
na základe rozhodnutia súdu,
c) narodenie 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. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby
v rozsahu najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.
§8
Výška a spôsob úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
1. Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je vo výške 1,50 € za hodinu
poskytovanej sociálnej služby.
2. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu platí občan podľa skutočného rozsahu
poskytovaných úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytovala,
ku dňu jej splatnosti prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet
mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta.
§9
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
1. Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej
osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo
návratom na trh práce, prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej
škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti poskytovaním starostlivosti o dieťa
do troch rokov veku alebo šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým stavom.3
2. V rámci tejto služby sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, pomoc pri príprave
na školské vyučovanie, výchova a zabezpečuje sa záujmová činnosť.
3. Služba sa poskytuje do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku,
alebo šesť rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom. Služba sa
poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku
dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným
2
3

Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 5 zákona č. 600/2003 Z. z.
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stavom. Služba sa poskytuje jedným opatrovateľom detí najviac štyrom deťom; to neplatí,
ak ide o súrodencov.
4. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje
terénnou formou sociálnej služby v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje
starostlivosť o dieťa.
§ 10
Výška a spôsob úhrady za službu na podporu zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života
1. Výška úhrady za službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
je vo výške 1,50 € za hodinu poskytovanej sociálnej služby.
2. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu platí občan podľa skutočného rozsahu
poskytovaných úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytovala,
ku dňu jej splatnosti prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet
mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta.
§ 11
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
1. Mesto Vráble zabezpečuje službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa prostredníctvom SOCIETA Vráble, n. o. Žitavská 21, 952 01 Vráble. Sociálna
služba sa poskytuje deťom od jedného do troch rokov veku dieťaťa.
2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba
na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom
na strednej škole, alebo vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity
spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť
o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak
a) nemôže z dôvodov podľa § 31ods. 3 zákona 448//2008 v znení neskorších zmien
a doplnkov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny
a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa
osobitného predpisu4
b) voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo
odseku 1.
4. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony
starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchova.
5. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje
do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.

4

Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
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§ 12
Výška a spôsob úhrady za službu v zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa
1. Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného
a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa v zariadení starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa je v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi rodičom alebo
fyzickou osobou, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu a SOCIETA Vráble, n. o., Žitavská 21, 952 01 Vráble.
2. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku je určená súčtom súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností,
jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností. Úhrada za poskytovanú
službu sa platí ku dňu jej splatnosti.
3. Úhrada za jednotlivé činnosti v zariadení je
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa
7€
b) výchova
2€
c) stravovanie
1,19 €
d) režijné náklady na prípravu stravy
1,82 €
e) upratovanie
0,74 €
Suma dennej úhrady spolu
12,75 €
4. V súlade s § 75 ods. 6 písm. l) zákona o sociálnych službách Mesto Vráble poskytuje
finančný príspevok max 30 € mesačne na každé zaregistrované miesto v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, v prípade, že SOCIETA Vráble, n. o.
o to odôvodnene požiada z dôvodu potreby zabezpečenia tejto sociálnej služby.
§ 13
Denný stacionár
1. Mesto Vráble zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári
prostredníctvom SOCIETA Vráble, n. o., Žitavská 21, 952 01 Vráble. Sociálna služba sa
poskytuje počas pracovných dní.
2. Sociálna služba sa poskytuje občanom s trvalým pobytom v meste Vráble.
3. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení
len na určitý čas počas dňa.
4. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
5. V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť
6. 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.
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7. Žiadosť o sociálnu službu denného stacionára si podáva občan na oddelenie sociálnych
vecí, školstva, kultúry a športu, referát sociálnych vecí Mestského úradu Vráble.
§ 14
Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári
1. Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady
za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74
zákona o sociálnych službách medzi občanom a SOCIETA Vráble, n. o.
2. Suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti,
obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Úhrada za poskytovanú službu sa platí ku dňu jej
splatnosti.
3. Úhrada za jednotlivé činnosti v zariadení je
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
0,30 €
b) sociálne poradenstvo
0,30 €
c) záujmová činnosť
0,10 €
4. Suma úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári je 0,70 € za hodinu poskytovanej
služby.
§ 15
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba zabezpečovaná na území
mesta Vráble v domácom prostredí občana, ktorý:
a) je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej
II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách,
c) má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Vráble.
2. Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu, je upravený
v § 41ods. 3 a 4 zákona o sociálnych službách.
3. V rámci opatrovateľskej služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.
4. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje
mesto v hodinách.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe právoplatného rozhodnutia odkázanosti
na opatrovateľskú službu po dobu trvania podmienok na tento druh sociálnej služby.
§ 16
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje maximálne 7,5 hodín denne v pracovných dňoch.
2. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške rozdielu medzi priemernými
ekonomicky oprávnenými nákladmi a priemerným príjmom verejného poskytovateľa
sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok:
a) pre klienta s trvalým pobytom v meste Vráble je 1,50 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby,
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3.

4.

5.

6.

b) pre klienta s prechodným pobytom v meste Vráble je 2,25 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu neplnoletú fyzickú osobu:
a) pre klienta s trvalým pobytom v meste Vráble je 0,75 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby,
b) pre klienta s prechodným pobytom meste Vráble je 1,13 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby.
Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala,
v prepočte na počet pracovných dní. Úhrada za poskytovanú službu sa platí ku dňu jej
splatnosti prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet mesta alebo
v hotovosti do pokladne mesta.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby
zo svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu musí
prijímateľovi (občanovi) sociálnej služby zostať z jeho príjmu 1,65 násobok sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (§ 73 ods. 1 zákona o sociálnych
službách).
Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne
s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
v súlade s § 74 zákona o sociálnych službách.
§ 17
Požičiavanie pomôcok

1. Mesto
Vráble
zabezpečuje
požičiavanie
pomôcok
prostredníctvom
SOCIETA Vráble, n. o., Žitavská 21, 952 01 Vráble.
2. Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky, sú občania s trvalým pobytom v meste
Vráble.
3. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným
na pomôcku.5
4. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 3 na dohodnutý čas,
najdlhšie po dobu zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia,
formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu 6,
z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
5. Podmienkou zapožičania pomôcky je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie pomôcky.
6. Žiadosť o sociálnu službu požičiavanie pomôcok si podáva občan v SOCIETA
Vráble, n. o.
§ 18
Výška a spôsob úhrady za požičiavanie pomôcok
1. Úhrady za požičiavanie pomôcok sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN. Úhrada
5

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
6
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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za poskytovanú službu sa platí ku dňu jej splatnosti.
2. Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za zapožičanie upravuje zmluva
o zapožičaní pomôcky, uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách medzi
občanom a SOCIETA Vráble, n. o..
§ 19
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom jednotky domáceho
tiesňového volania je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý
zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej
riešenie.
2. Sociálna služba poskytovaná prostredníctvom jednotky domáceho tiesňového volania je
terénna sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí občanom s trvalým pobytom
vo Vrábľoch.
3. Podmienkou na poskytovanie služby je potvrdenie poskytovateľa zdravotníckej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom
o sociálnu službu.7
4. Podmienky poskytovania služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby,
uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
§ 20
Výška a spôsob úhrady za monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci
1. Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom jednotky
domáceho tiesňového volania sa realizuje prostredníctvom zmluvy o kúpe jednotiek
domáceho tiesňového volania medzi mestom Vráble a Asociáciou samaritánov Slovenskej
republiky. Asociácia následne uzatvára zmluvu s konkrétnym klientom.
2. Výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní služby a prenájme hnuteľnej veci,
uzatvorená medzi Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a občanom. Úhradu
vo výške 2 €/mesiac za krízovú intervenciu uhrádza občan. Zvyšnú časť úhrady
6,90 €/mesiac uhrádza mesto Vráble. Úhrada za poskytovanú službu sa platí ku dňu jej
splatnosti.
3. Výška úhrady za inštaláciu a prenájom jednotky domáceho tiesňového volania, ktorého
súčasťou je hlasová centrála a tlačidlo, umožňujúce odoslanie poplachového signálu je
súčasťou zmluvy o spolupráci, ktorú mesto Vráble uzatvára s Asociáciou samaritánov
Slovenskej republiky. Úhradu vo výške 250 € za jednotku a 25,90 € za materiál
a inštaláciu uhrádza mesto Vráble.
§ 21
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu8, ktorou sa
poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna
7

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
8
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie
vykonávať.
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jej
zhoršenia.
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
4. Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej
osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie
úkonov starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa
prílohy č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách.
§ 22
Výška a spôsob úhrady za odľahčovaciu službu
1. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške rozdielu medzi priemernými
ekonomicky oprávnenými nákladmi a priemerným príjmom verejného poskytovateľa
sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok:
2. Výška úhrady za odľahčovaciu službu je 2,25 € za hodinu poskytovanej služby.
3. Úhrada za poskytovanú službu sa platí ku dňu jej splatnosti prevodom z účtu v peňažnom
ústave, poštovou poukážkou na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta.
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby si občan dohodne
s poskytovateľom služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona
o sociálnych službách.
§ 23
Stravovanie
1. Mesto Vráble zabezpečuje stravovanie prostredníctvom SOCIETA Vráble, n. o.
Žitavská 21, 952 01 Vráble, pre fyzickú osobu, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
2. Žiadosť o sociálnu službu stravovanie si podáva občan na oddelenie sociálnych vecí,
školstva, kultúry a športu, referáte sociálnych vecí Mestského úradu.
§ 24
Výška úhrady za stravovanie
1. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške rozdielu medzi priemernými
ekonomicky oprávnenými nákladmi a priemerným príjmom verejného poskytovateľa
sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok:
2. Výška stravnej jednotky pre osoby uvedené v § 23 je 3,60 €.
a) pre klienta s trvalým pobytom v meste Vráble je úhrada prijímateľa 2,00 €, príspevok
mesta je 1,60 €.
b) pre klienta s prechodným pobytom v meste Vráble je úhrada prijímateľa 3,60 €.
Úhrada za poskytovanú službu sa platí ku dňu jej splatnosti.
3. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie sociálnej služby stravovania si občan
dohodne s Mestom Vráble v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74
zákona o sociálnych službách.
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§ 25
Donáška stravy
1. Donášku stravy realizuje mesto Vráble pre občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách. Donáška stravy je realizovaná do domácnosti fyzických osôb.
2. Žiadosť o sociálnu službu donášky stravy si podáva občan na oddelenie sociálnych vecí,
školstva, kultúry a športu, referáte sociálnych vecí Mestského úradu.
§ 26
Výška a spôsob úhrady za donášku stravy
1. Donáška stravy sa vykonáva prostredníctvom opatrovateľskej služby. Poskytuje sa
v pracovných dňoch v čase od 10,30 do 13,30 hod.
2. Suma úhrady za službu rozvozu stravy je najviac vo výške rozdielu medzi priemernými
ekonomicky oprávnenými nákladmi a priemerným príjmom verejného poskytovateľa
sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok:
a) pre klienta s trvalým pobytom v meste Vráble je 0,55 €/1 obed,
b) pre klienta s prechodným pobytom v meste Vráble je 0,80 €/1 obed.
3. Úhradu za poskytovanú službu platí občan podľa skutočného rozsahu, ku dňu jej
splatnosti, prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet mesta alebo
v hotovosti do pokladne mesta.
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie služby donášky stravy si občan dohodne
s Mestom Vráble v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona
o sociálnych službách.
§ 27
Spoločné ustanovenia
Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto sociálne služby sa primerane
použije zákon 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, zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Občiansky
zákonník v platnom znení.
§ 28
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby.
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§ 29
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch
uznesením č. 30/2019 dňa 13. februára 2019 a nadobúda účinnosť 2. 3. 2019.
Príloha:
Príloha č. 1: Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok
Návrh zverejnený dňa: 28. 1. 2019
Vyvesené dňa: 15. 2. 2019
Nadobúda účinnosť dňa: 2. 3. 2019
Za správnosť a úplnosť: Mgr. Ľubica Černáková, vedúca OSVŠKaŠ MsÚ Vráble
Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
v. r.

Strana 11 z 11

Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie mesta Vráble č. 2/2019 o poskytovaní
sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované služby
Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok
Názov pomôcky
Invalidný vozík
Lôžko nemocničné – polohovacie
s bočnicami
Chodítko – podpera pojazdná
Stolček sprchovací
Antidekubitný matrac
Toaletné kreslo

4

Úhrada
za deň
0,17 €

Úhrada
za mesiac
5,00 €

0
5
0
0
3

0,17 €
0,34 €
-

5,00 €
3,00 €
1,00 €
10,00 €
3,00 €

Počet

