
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní 

sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá 

a o úhradách za tieto  služby  

 

 



 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Spišská Belá 

č.   5/2012 

zo dňa 23.02.2012 

 

 ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní 

sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  

služby 

  
  

Mesto Spišská Belá podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. p ) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 

(živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov  mení a dopĺňa  všeobecne záväzne nariadenie  č. 

10/2009  nasledovne :  

 

 

1. V § 2 ods. 2 sa text „odbor vnútornej správy“  nahrádza textom  „odbor sociálnych vecí 

a zamestnanosti“ 

 

2. V § 7 sa celé doterajší text nahrádza novým znením  nasledovne: 

   

Výška úhrady  za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby  pre daný rok sa 

urči každoročne zmenou tohto nariadenia, a to najneskôr  do 15.2. príslušného  roka podľa 

ekonomicky oprávnených nákladov za uplynulý kalendárny rok .  

 

3. V § 8 ods. 1  sa vypúšťa prvá veta. 

 

4. v § 10 ods. 1 sa text „vo výške 2,99 € (90,07 Sk)“ nahrádza novým textom „vo výške uvedenej 

v prílohe č. 2 tohto nariadenia.   

 

5. Toto nariadenie má 2 prílohy:  

Príloha č.1   Výpočet  ekonomický oprávnených nákladov na sociálnu službu v Zariadení 

opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2011 

 

Príloha č. 2  Výška úhrady za sociálnu službu  v Zariadení  opatrovateľskej služby v Spišskej Belej na 

rok 2012 

 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 

23.02.2012 ako uznesenie číslo 6/2012. 

 



7.  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

8.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia. 

 

 

 

 

 

                                                                           ........................................................ 

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 

 
Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

dňa : 07.02.2012                              pečiatka                                                    podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa :  24.02.2012                          pečiatka                                                podpis: ............................. .... 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa :  09.03.2012                            pečiatka                                             podpis: ............................ 

                                      

  

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  :               

 

 

 

dňa : 10.03.2012                            pečiatka                                             podpis: ............................ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 k VZN mesta Spišská Belá č. 10/2009 
 
Výpočet  ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby 
v Spišskej Belej za rok 2011  
 
 
 

Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2011  

        

         

Názov zariadenia  (resp. organizačnej jednotky): 
Zariadenie opatrovateľskej 

služby Spišská Belá 

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2011 
1)

         
10 

Počet zamestnancov fyzicky prepočítaných 
8,75 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2011 : €
2)

 

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania : 63650,04 

2. Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a 
príspevky na         starobné dôchodkové sporenie : 

22949,84 

3. Cestovné náhrady :   97,90 

3a. z toho :  Cestovné náhrady, okrem cestovných náhrad pri zahraničných 
pracovných cestách:   

0,00 

4. Energie, voda a komunikácie: 7237,86 

5. Materiál : 2667,27 

5a. z toho : Materiál, okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov : 2356,01 

6.Potraviny pre klientov: 10500,80 

7. Rutinná a štandardná údržba : 677,75 

7a. z toho : Rutinná a štandardná údržba, okrem jednorazovej údržby objektov 
alebo ich častí a riešenia havarijných stavov : 

677,75 

8. Nájomné za prenájom : 0,00 

8a. z toho:Nájomné za prenájom, okrem dopravných prostriedkov a 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu :  

0,00 

9. Služby : 4665,62 

10. Bežné transfery : 1028,67 

10a. z  toho len na vreckové 
3)

, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca : 

1028,67 

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného 
predpisu 

4)
 : 

1719,00 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2011 spolu: 115194,75 

Výpočet ekonomicky oprávnených  nákladov na 1 mesiac na 1 klienta : 
115194,75 : 10 : 12  = 959,95  zaokrúhlené  960 €  
                                                                                         
 

 
 
 



 
Príloha č. 2 k VZN č. 10/2009 
 
Výška úhrady za sociálnu službu  v Zariadení  opatrovateľskej služby v Spišskej Belej na rok 2012 je :   
 
 
Odborné činnosti-  
Jednotná  úhrada ...................................................................................................   140,00 € na mesiac  
 
Obslužné činnosti: 
  
Upratovanie .............................................................................................................. 39,00 € na mesiac  
 
Ubytovanie : 
1 posteľová izba.........................................................................................................150,00 € na mesiac 
2 posteľová izba ........................................................................................................130,00 € na mesiac 
3 posteľová izba ........................................................................................................100,00 € na mesiac  
 
Pranie a žehlenie :  
úhrada  podľa stupňa odkázanosti :  
II. až IV. stupeň .........................................................................................................  43,00 € na mesiac  
V. až VI. stupeň .......................................................................................................... 85,00 € na mesiac 
 
Režijne náklady na stravovanie ................................................................................ 30,00 € na mesiac 
 
Výška úhrady za celodenné stravovanie .................................................................. 2,99 € na jeden deň 
a jedného klienta  
 
Priemerná výška úhrady za sociálnu službu je stanovená sumou 482,90 € mesačne  (zaokrúhlené 
483,- €) na jedného klienta.  
 
 

 

 

Dôvodová správa 

 

     Národná rada SR na svojom  rokovaní dňa 31.1.2012 prerokovala a schválila  návrh novely 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(ďalej len zákon).  

Podľa tejto novely zákona, ktorá je účinná od 1.3.2012, budú zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú 

zriadené alebo založené obcou (mestom), financované  zo štátneho rozpočtu tak, že zákon určuje 

výšku finančného príspevku na mesiac a na rozpočtový rok na jedno miesto (klienta) podľa druhu 

sociálnej služby. 

Finančný príspevok štátu  na jedného klienta v zariadení opatrovateľskej služby (teda aj pre naše 

zariadenie ) je pre rok 2012 - 320 € mesačne, avšak skutočné  ekonomicky oprávnené náklady na 

jedného klienta v tomto našom zariadení boli v roku 2011 vo výške  960 € mesačne. Takže rozdiel  

medzi uvedenými sumami musí zaplatiť klient, resp. jeho príbuzní a mesto (ako zriaďovateľ ZOS).  

     Novela zákona zároveň  obciam ukladá určiť výšku úhrady za sociálnu službu vo všeobecne 

záväznom nariadení tak, aby výška tejto úhrady bola najmenej vo výške 50 % priemerných 

ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním  tejto sociálnej služby u verejných 



poskytovateľov  sociálnej služby porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode 

príslušnej  obce  alebo vyššieho  územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte  na 

mesiac a na prijímateľa sociálnej služby, na počet hodín alebo úkonov  opatrovateľskej služby.   

     Z uvedeného dôvodu predkladáme uvedený návrh nariadenia, ktorým sa navrhuje zvýšiť úhrada 

klienta v ZOS na 50 % priemerných  ekonomických  nákladov - ako ukladá zákon. Pritom ide 

o zákonom stanovenú minimálnu sumu, ktorá každému klientovi musí byť určená (vymeraná v zmluve  

o poskytované soc. služby). Pritom mesto navrhuje platiť len tú najnižšiu možnú sumu, aj keď je 

veľmi vysoká (mesto by mohlo požadovať aj vyššiu úhradu). 

V prípade nášho ZOS predstavujú ekonomicky oprávnené  náklady na 1 mesiac na 1 klienta : 

115194,75 : 10 klientov : 12 mesiacov  = 959,95  EUR, t.j. zaokrúhlené  960 €/mesačne.  

 

Výška priemernej úhrady na jedného klienta by predstavovala sumu 483 € mesačne, čo predstavuje 

50,3 % ekonomicky oprávnených nákladov.   

Po tejto úprave úhrady  vieme, že ani jeden klient v zariadení nemá výšku dôchodku takú, aby si 

zaplatil túto úhradu. Je však predpoklad že rodinní príslušníci v 6-7 prípadoch túto úhradu klientovi 

doplatia. Otázne je, čo s ostatnými klientmi, kto to za nich zaplatí, ak nemajú dostatočný príjem a 

majetok a nemajú príbuzných, od ktorých by bolo možné úhradu požadovať.   

 

Príjmy a výdavky ZOS Spišská Belá  

 2011 (skutočnosť) v € 2012 (predpoklad) v € Rozdiel v € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu  84 496                53 842 (!!!)      - 30 654 

Úhrady od klientov 31 445  50 893 +19 448 

Príjmy SPOLU 115 941 104 735 -11 206 

Výdavky SPOLU  115 941 119 441  +3 500 

Rozdiel 0             + 14 679     + 14 679 

 

 

Uvedené príjmy ZOS budú len za predpokladu, že všetci klienti, resp. ich príbuzní uhradia vyššie 

uvedenú (zvýšenú) požadovanú úhradu.  Z uvedeného vyplýva, že nielen klienti budú zaťažení značne 

vysokými úhradami, ale ani tie nepostačia na úhradu všetkých nákladov a preto mesto bude musieť 

v roku 2012 doplatiť z vlastných prostriedkov sumu (stratu) 14679 EUR. V najbližších mesiacoch 

roku 2012 bude potrebné rozhodnúť ako ďalej z finančného hľadiska prevádzkovať toto zariadenie. 

 

V Spišskej Belej dňa 07.02.2012 

Spracovala: Marta Klokočová, vedúca odboru sociálnych vecí a zamestnanosti MsÚ Spišská Belá 

Predkladá: JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 

                                                                   

                                                                                              

 

 


