
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 6/2007 

 zo dňa  29.11.2007 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 5/2003 o poskytovaní 

opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú 

a sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby  
 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej podľa § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 15 a § 71 zákona NR 

SR č. 195/1998  Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 195/1998 Z. 

z.) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):  

  

 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2003 z 12.6.2003 o poskytovaní 

opatrovateľskej a sociálnej služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 

1/2006 sa mení a dopĺňa takto: 

  

Prvá časť 

  

1. V § 7  ods. 6  sa doterajšie znenie nahrádza novým znením : 

  

( 6 ) Umiestnenie občana v zariadení opatrovateľskej služby sa určuje na základe žiadosti občana,  a to 

na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Na žiadosť obyvateľa, ktorý je umiestnený v zariadení 

opatrovateľskej služby na dobu určitú, je možné  jeho pobyt v zariadení predĺžiť  na dobu určitú alebo 

dobu neurčitú.   

 

 

2.  V § 7  sa za odsek 6  vkladá nový odsek 7 , ktorý znie : 

            

( 7 ) O prijatí do zariadenia opatrovateľskej  služby, o ukončení pobytu v tomto zariadení  alebo zmene 

zaradenia obyvateľa do kategórie pre účely úhrady za pobyt v tomto zariadení rozhoduje primátor 

mesta na základe odporúčania osobitnej komisie zriadenej primátorom mesta. 

 

Doterajšie odseky 7, 8, 9  sa prečíslujú na  odseky 8, 9 a 10 . 

   

 

3. Doterajšia príloha č. 2 sa nahrádza novou prílohou č. 2 , ktorá  znie :  

  

 

 

 

 
Príloha č. 2 – Výška úhrady za bývanie a používanie vlastného spotrebiča  
 

a)    Výška úhrady za bývanie..................... ........................ .......   7,-Sk za 1 m2 podlahovej plochy za 1 deň 

aa)   úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň na osobu o  

................................................................  10 Sk ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba  



...............................................................    5,-Sk  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby 

.................................................................    u troch osôb sa táto  suma nezvyšuje   

 

 

b)    úhrada za vlastný spotrebič .....................................................................   1,-Sk/ deň za každý spotrebič        

       jednotlivo  

  

c)   stravné ..........................................................................................................................90,-Sk denne ( 5 jedál )  

 

 
4. Doterajšia príloha č. 3 sa nahrádza novou prílohou č. 3 , ktorá  znie :  

 
Príloha č. 3  Výška úhrady za zaopatrenie a dohľad   

 

bod 1) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana v ktorého dôsledku potrebuje pomoc 

           inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní 

           a vyzliekaní alebo pri čiastočnej bezvládnosti  občana........................................................      42,-Sk/deň 

 bod 2) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana  v ktorého dôsledku potrebuje okrem 

            pomoci uvedenej v bode  1) pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc 

            pri použití WC alebo sústavný dohľad  .............................................................................        55,-Sk/deň   

bod 3) pri nepriaznivom stave občana v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na  

           zabezpečenie  nevyhnutných životných  úkonov  a je odkázaný na pobyt na lôžku  

           .......................................................... ................................................................................. ....    67,-Sk/deň  

bod 4) výška úhrady za zaopatrenie  pre ostatných občanov ..........................................................      32,-Sk/deň   

bod 5) pobyt občana  (nie obyvateľa zariadenia ) v  zariadení denne viac ako 4 hodiny ...................  20,-Sk/hod.  

           pobyt občana v zariadení denne  do 4 hodín ............................................................................. 15,-Sk/hod.   

 

 

Druhá časť 

  

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa  

29.11.2007  uznesením č. 147/2007. 

 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. január  2008.  

 

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                             JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                             primátor mesta 

  

 

 

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

tabuli mesta: 

 

 

 



 

dňa :  14.11.2007                    pečiatka                                podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

 

dňa :     30.112007                   pečiatka                                      podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

 

dňa :    17.12.2007                    pečiatka                                       podpis: ............................ 

                                      

  

 

 

 

 

  

Dôvodová správa 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  číslo 6/2007 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 5/2003 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby 

a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby  

 

 

Účel navrhovaného nariadenia: 

  Cieľom navrhovanej právnej úpravy je upraviť , resp. upresniť formuláciu textu nariadenia v § 

7 a zároveň zriadiť osobitnú komisiu pre posudzovanie niektorých právnych vzťahov špecifikovaných 

v novom odseku 7. Rozhodnutia komisie majú síce odporúčajúci charakter pre konečne rozhodnutie 

primátora mesta, ale sú zároveň odborným posúdením danej veci (žiadosti).  

 

 Zároveň cieľom tohto nariadenia je upraviť výšku úhrad obyvateľov za služby poskytované 

v zariadení opatrovateľskej služby. Pre kalendárny rok 2007 sú v rozpočte zariadenia určené výdavky 

vo výške 2.629.000,- Sk a predpokladané príjmy vo výške 2.538.000,- Sk, čím vzniká deficit 91 000,-

Sk. Predpokladané príjmy od obyvateľov predstavujú za ubytovanie 170.000,-Sk a za zaopatrenie 

114.000,- Sk, t.j. spolu to je 284.000,-Sk. Pre rok 2008 sa navrhujú výdavky vo výške 2.843.000,- Sk a 

predpokladané príjmy vrátane štátnej dotácie pri  ponechaní výšky doterajších úhrad by mali byť v 

sume 2.520.000,- Sk. Pri zvýšení úhrady za bývanie a zaopatrenie podľa predkladaného návrhu 

nariadenia predpokladané príjmy pre rok 2008 by boli 2.683.000,- Sk. Plánovaný rozdiel (deficit) 

medzi príjmami a výdavkami je uhrádzaný z rozpočtu mesta.  V náraste výdavkoch je potrebné 

zohľadniť rast cien energií, vodného a spotrebného materiálu za posledné roky, nakoľko posledná 

úprava úhrad obyvateľov bola platí od apríla 2006.   

 

 Príjmy od obyvateľov na stavu predstavujú pre rok 2007 sumu 270.000,- Sk, čo predstavuje 

80.-Sk na deň na obyvateľa (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Navrhovaným zvýšením 

stravnej jednotky na 90,- Sk sa zohľadňuje najmä rapídny nárast cien potravín za základné suroviny 

v roku 2007. Pri zvýšení stravnej jednotky budú v roku 2008 predstavovať príjmy sumu 303.000,- Sk.    

 

 

 Celková úhrada na deň na jedného obyvateľa sa dnes pohybuje od 148,50 až po 182,- Sk,  po 

navrhovanej zmene to bude činiť 200,- až 231,- Sk. Úhrady obyvateľov zahrňujú platby za používané 

priestory, vrátene vykurovania, elektrickej energie, spotreby vody a položka zaopatrenie zahŕňa 

sústavný dohľad zamestnancov, náklady na kuchyňu, stravu päťkrát denne z toho dva teplé jedlá, 



pranie, žehlenie, upratovanie, všetky opatrovateľské služby vrátane predpisovania a donášky liekov, 

objednávania a sprevádzania na vyšetrenia alebo doprovod do inštitúcií. 

 

Každá zo súčasných obyvateliek ZOS pokryje zvýšené náklady z výšky vlastného dôchodku 

(aj vďaka valorizácie dôchodkov), resp. u jednej obyvateľky budú na náklady prispievať jej príbuzní.    

  

 Zmeny výšky úhrad obyvateľov sa navrhujú od 1. 1. 2008 .   

 

 

Finančná doložka: 

 

Navrhované nariadenie nebude mať dopad na výdavkovú časť rozpočtu mesta. Predpokladá sa nárast 

príjmov do rozpočtu mesta vo forme úhrad za poskytovanú službu súhrne vo výške 145.000,-Sk ročne.    

  

 

 

Spracovala:  Marta Klokočová,  Bc. Renáta Charitunová (vedúca ZOS) 

 

Predkladá : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


