
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   7/2012 

zo dňa 21.6.2012 

 

 ktorým sa 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách) mení a dopĺňa  všeobecne 
záväzne nariadenie Mesta Spišská Belá č. 10/2009  nasledovne :  
 
1) V § 12 sa doterajší odsek 1 nahrádza nasledovným znením:   
 
1. Medzi sebaobslužné úkony patrí: 

a) Hygiena: 
1. osobná hygiena 
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie,  
  make-up, odlíčenie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, príp.   
  medikamentov)                                                                                                                                          60 min. 
2. celkový kúpeľ 
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa   
   vykonáva vždy vo vani, alebo v sprchovom kúte)                                                                               25 min. 
 
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu 
1. porciovanie stravy                                                                                                                                   15 min. 
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)                                                                     20 min. 
3. kŕmenie a pomoc pri pití                                                                                                                        20 min. 
 
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva: 
1. sprievod na toaletu, 
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní                                                                                                             20 min. 
3. účelná očista po toalete                                                                                                                         15 min.  
4. sprievod z toalety 
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)            15 min. 
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadanie a výmena plienky)            15 min. 



 
d) Obliekanie, vyzliekanie: 
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb)                                                 10 min. 
2. obliekanie, obúvanie                                                                                                                               30 min. 
3. vyzliekanie, vyzúvanie                                                                                                                             30 min. 
 
e) Mobilita, motorika: 
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)          
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko                                                                      15 min.  
3. polohovanie                                                                                                                                              60 min.  
4. pomoc pri manipulácií s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov)        15 min. 
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby                                                                  15 min. 
 

2.  V § 12 sa doterajšie odseky 2,3,4, 5 a 6 nahrádzajú novými znením nasledovných odsekov:   
 
(2) Medzi úkony starostlivosti o svoju domácnosť patrí: 
a)nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru                                                                   20 min. 
b)príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,                                                                                          90 min. 
c)donáška jedla do domu                                                                                                                          30 min. 
d)umytie riadu                                                                                                                                            15 min. 
e)bežné upratovanie v domácnosti                                                                                                         60 min. 
f)obsluha bežných domácich spotrebičov                                                                                              15 min. 
g)starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie )              90 min. týždenne /                                          18 min.                                                     
h)starostlivosť o lôžko                                                                                                                               15 min 
i)vynášanie drobného  odpadu do zbernej smetnej   nádoby   15 min týždenne/                          3 min. 
j)donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich  
   čistenie                                                                                                                                                      15 min. 
k)ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony 
spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb ) 
66  min. mesačne /                                                                                                                                     3 min. 
 
(3) Medzi základné sociálne aktivity patrí:  
a)sprievod  
1.na lekárske vyšetrenie                                                                                          
2.na vybavenie úradných záležitosti                                                                                                       5 min 
3.pri záujmových činnostiach   
4.do zamestnania, školy, a späť                                                                                                             60 min. 
 
b) predčítanie  pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní  
    úradných záležitosti, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie  a pri nakupovaní                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    90 min. 
c) tlmočenie 
1.pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú    obojstrannú   
   nedoslýchavosť , najmä  pri vybavovaní úradných záležitosti, pri    návšteve lekára ,pri záujmových  
   činnostiach                                                                                                                                             60 min. 
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchospelá, najmä pri vybavovaní úradných záležitosti, pri  
    vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní ,pri návšteve lekára, pri     
    záujmových činnostiach                                                                                                                     90 min. 
 
(4) Dohľadom pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní 
sociálnych aktivít ( ďalej len „dohľad“) je:  

a) potreba dohľadu v určenom čase  
b) potreba nepretržitého dohľadu  



3.  V § 12 sa doterajší odsek 7 nahrádza nasledovným znením:  
 
(7)  Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v závislosti  od času a doby je poskytovania  a za 
1 hodinu opatrovateľskej služby  je stanovená takto :  
 
od  7,30 – 15,30  hod. počas pracovných dní mobilní  občania  :          1,50 €  
od  7,30 – 15,30  hod. počas pracovných dní imobilní občania  :          1,60 €  
od 15,30 -  23,00  hod. počas pracovných dní                                           1,80 €   
počas soboty, nedele,  dni pracovného pokoja a sviatkov                     2,00 € . 
 
Výška celkovej úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určuje  ako 21-násobok 
dennej sadzby . Mesačná úhrada sa uhradí do 25-tého dňa  v mesiaci za predchádzajúci kalendárny 
mesiac .  
 
 
 4.  Za § 14 sa vkladá nový § 14a, ktorý znie:  

 
§ 14a 

Nízkoprahové denné centrum  pre deti a rodinu „Face klub“ 
 
(1) V nízkoprahovom  dennom centre pre deti a rodinu  „Face klub“ v Spišskej Belej (ďalej len 
„centrum“)  sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, alebo rodine, ktorá je ohrozená 
sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločenský začleniť a samostatne riešiť 
svoje problémy  pre svoje životné návyky a spôsob života.  
(2) V centre sa poskytuje najmä : 
a) sociálne poradenstvo, 
b)utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, 
c) a iné služby a aktivity. 
 
 
5.  Toto nariadenie sa dopĺňa o prílohu č.3 :  
Príloha č. 3   Výpočet  ekonomický oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu  za rok 2011 
 
6.  Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 21.06.2012 ako 
uznesenie číslo 67/2012. 
 
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   7.7.2012. 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ........................................................ 
                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 
                                                                                           primátor mesta 
 
 
 

  



 
Príloha č.3  k VZN mesta Spišská Belá č. 10/2009 

 
Výpočet  ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu poskytovanú v domácnosti formou 

opatrovateľskej služby za rok 2011 

       

Názov sociálne služby: Opatrovateľská služba 

počet prijímateľov 14 

Počet zamestnancov fyzicky 10,63 

Počet zamestnancov prepočítaný 9,27 

Počet hodín opatrovateľskej služby 18 264,75 

    

Náklady na opatrovateľky:   

Mzdy, platy, náhrady mzdy 37 785,97 

Poistené na sociálne poistenie a verejné 
zdravotné poistenie 12 706,31 

Príspevok na zamestnávateľa na stravné 3 407,25 

Povinná odvod do sociálneho fondu 512,26 

Náhrada prijmu pri dočasnej prácovnej 
neschopnosti 56,54 

Ekonomicky oprávnené náklady spolu 54 468,33 

 Skutočné EON na klienta za hodinu                                                                       2,98 € 

Minimálna úhrada klienta na 1 hod. (50%)                                                                      1,49 € 

      

      

 
 
 
 
Doložky :  

 

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

tabuli mesta: 

 

 

 

dňa :   28.05.2012                                        pečiatka                                                    podpis: .................................  

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa :    22.06.2012                                         pečiatka                                                podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa :    07.07.2012                                         pečiatka                                             podpis: ............................ 

                                      

  



 
 

Dôvodová správa 
k návrhu VZN č. 7/2012 zo dňa 21.6.2012 

 
     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).  
     Novela zákona  ukladá obciam 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 úhrada klienta 
ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba v domácnosti vo výške 50 % priemerných  ekonomických  
nákladov - ako ukladá zákon. Pritom ide o zákonom stanovenú minimálnu sumu, ktorá každému 
klientovi musí byť určená (vymeraná v zmluve  o poskytovaní soc. služby).  
V prípade poskytovania opatrovateľskej  služby v našom meste  predstavujú ekonomicky oprávnené  
náklady na 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby  

54 468,33 €  : 18 264,75 hodín = 2,9821 euro , t.j. zaokrúhlené  2,98  / hodina  
 
Výška úhrady na jedného klienta na jeden mesiac pri plnom  úväzku  by predstavovala  sumu 
234,67 €  mesačne, čo je  50 %  ekonomicky oprávnených nákladov. Ďalších 50 % nákladov bude 
uhrádzať mesto zo svojho rozpočtu .  Plat  opatrovateľky sa  nemení . 
 
Väčšina našich  klientov ( dôchodcov ) ,ktorým v súčasnej dobe poskytujeme opatrovateľskú službu , 
nemá  taký dôchodok, ktorý by pokryl náklady na opatrovateľskú v plnej výške  +   náklady  na 
nájomne ,stravu , lieky a pod.  Bude sa u nich  uplatňovať  ustanovenie  § 73 ods. 1 zákona, kde sa 
hovorí, že klientovi musí ostať  po zaplatení úhrady  za opatrovateľskú službu 1,3 násobok životného 
minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 246,90 €  (určuje sa zákonom vždy  k 1.7. daného  
roka ).  
Príklad :  dôchodok  300 €  -musí  ostať  246,90  €  -   bude platiť úhradu :  300 - 246,90 = 53,10 € 
Rozdiel uhrádza mesto zo svojho  rozpočtu . 
 
Vieme, že to, čo klientom ostane , je veľmi nízka suma , lenže neschválenie úpravy  úhrady za 
opatrovateľskú službu navrhovanej v tomto VZN by znamenalo, že sme neupravili  úhrady podľa 
zákona a opatrovateľskú službu by sme pre  porušenie zákona  nemohli poskytovať  vôbec . 
 
 
V Spišskej Belej dňa 28.5.2012 
 
 
Spracovala: Marta Klokočová 
 
 
Predkladá: JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 
 


