Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany
o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

Číslo : 5 /2018

Piešťany, dňa 14.12.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v spojitosti s § 72, ods.2 a § 73, § 80 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 alebo aj
príslušný zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) definuje druh a formy sociálnych
služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany a určuje sumu úhrady za sociálne služby, spôsob určenia úhrady za sociálne
služby a platenia úhrady za sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách.
Čl. II.
SOCIÁLNE SLUŽBY
Druh sociálnej služby, formy sociálnej služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany
1. Mesto Piešťany (ďalej poskytovateľ sociálnej služby) poskytuje:
a) sociálne služby krízovej intervencie - na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb, ktorými sú:
1. nocľaháreň
2. útulok
3. zariadenie núdzového bývania
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú:
1. zariadenie pre seniorov
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2. zariadenie opatrovateľskej služby
3. opatrovateľská služba
c) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
1. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
e) podporné sociálne služby, ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni
2. poskytovanie sociálnej služby v práčovni
3. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
4. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
5. odľahčovacia služba
2. Sociálne služby poskytuje a zabezpečuje poskytovateľ sociálnej služby formou:
a) ambulantnou – fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravovaná do

miesta poskytovania sociálnej služby
b) terénnou – fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí
c) pobytovou – ak je súčasťou aj ubytovanie, ako celoročná sociálna služba a týždenná
sociálna služba.
3.Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe žiadosti a zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby uzatvára v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o sociálnych službách.
Ostatné náležitosti poskytovania sociálnej služby sú upravené v prevádzkovom poriadku,
domácom poriadku a ďalších interných predpisoch vecne príslušných zariadení .
Čl. III.
ÚHRADA ZA SOCIÁLNE SLUŽBY
Určenie sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia a platenia úhrad
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby podľa
jednotlivých zariadení sociálnych služieb a v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby
v tomto VZN :
Úhrada za poskytované sociálne služby je stanovená nasledovne:
1. Nocľaháreň – Zariadenie sociálnych služieb Domum, Bodona 55, 921 01 Piešťany
Sociálne služby poskytované v nocľahárni sa poskytujú bezplatne.
2. Útulok - Zariadenie sociálnych služieb Domum, Bodona 55, 921 01 Piešťany
Suma úhrady za sociálne služby poskytované v útulku je stanovená nasledovne :
Ubytovanie v Útulku ( 3-lôžková izba so spoločným hygienickým zariadením)
Príjem
do výšky životného minima
nad životné minimum
Jednotlivec
1,80 € / deň
2,80 € / deň
Ubytovanie v Útulku ( izba s hygienickým a kuchynským zariadením )
Príjem
do výšky životného minima
nad životné minimum
Jednotlivec
2,00 € / deň
2,90 € / deň
Rodič + 1 dieťa
3,00 € / deň
3,30 € / deň
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Rodič + 2 deti
3,20 € / deň
3,50 € / deň
Rodič + 3 a viac detí
3,50 € / deň
4,80 € / deň

Rodina + 1 dieťa
3,50 € / deň
Rodina + 2 deti
3,90 € / deň
Rodina + 3 a viac detí
5,00 € / deň
/* pre účely tohto VZN sa za dieťa považuje dieťa do 25 rokov bez príjmu

4,50 € / deň
4,90 € / deň
6,00 € / deň

Naliehavé ubytovanie na 1- 3 dni sa v útulku poskytuje bezplatne.
Ak prijímateľ sociálnej služby využíva počas poskytovania sociálnych služieb v Útulku
vlastné elektrospotrebiče, je povinný platiť za každý elektrospotrebič (TV, chladnička,
elektrická rúra, gril, mikrovlnná rúra, elektrický ohrievač, CD a DVD, počítač, notebook,
varná kanvica a pod.) úhradu nasledovne:
Suma úhrady
0,10 € /spotrebič/ deň
Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby v deň nástupu do zariadenia
a ďalej platí vždy najneskôr do 5.dňa každého nasledujúceho mesiaca .
Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby, a to:
- poštovou poukážkou,
- platbou v hotovosti do pokladne zariadenia, resp. mesta,
- bankovým prevodom na účet mesta, resp. vkladom v hotovosti na účet mesta.
Podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje zmluva o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej
služby podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách.
3. Zariadenie núdzového bývania - Zariadenie sociálnych služieb Domum,, Bodona 55,
921 01 Piešťany (ďalej iba ZNB)
Suma úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení núdzového bývania je stanovená
nasledovne:
Príjem

Ubytovanie v ZNB ( izba s hygienickým a kuchynským zariadením )
do výšky životného. minima
nad životné minimum

Jednotlivec
Rodič + 1 dieťa
Rodič + 2 deti
Rodič + 3 a viac detí

2,00 € / deň
3,00 € / deň
3,20 € / deň
3,50 € / deň

2,90 € / deň
3,30 € / deň
3,50 € / deň
4,80 € / deň

Rodina + 1 dieťa
3,50 € / deň
Rodina + 2 deti
3,90 € / deň
Rodina + 3 a viac detí
5,00 € / deň
/* pre účely tohto VZN sa za dieťa považuje dieťa do 25 rokov bez príjmu

4,50 € / deň
4,90 € / deň
6,00 € / deň
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Ak prijímateľ sociálnej služby využíva počas poskytovania sociálnych služieb v ZNB
vlastné elektrospotrebiče, je povinný platiť za každý elektrospotrebič (TV, chladnička,
elektrická rúra, gril, mikrovlnná rúra, elektrický ohrievač, CD, DVD, počítač, notebook,
varná kanvica a pod.)
suma úhrady 0,10 € / spotrebič / deň
Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby v deň nástupu do zariadenia
a ďalej platí vždy najneskôr do 5.dňa každého nasledujúceho mesiaca.
Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby, a to:
- poštovou poukážkou,
- platbou v hotovosti do pokladne zariadenia, resp. mesta,
- bankovým prevodom na účet mesta, resp. vkladom v hotovosti na účet mesta.
Podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje zmluva o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej
služby podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách.
4. Zariadenie pre seniorov Vila Julianna, Štefánikova 125, 921 01 Piešťany
Suma úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov je stanovená
nasledovne:
a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:
IV. stupeň
3,00 € /deň
V. stupeň
3,50 € /deň
VI. stupeň
4,00 € /deň
Fyzická osoba, ktorá požiada o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 8 ods.6
zákona o sociálnych službách do doby vydania právoplatného rozhodnutia
4,00 € /deň
b) ubytovanie:
3,00 € /deň /3 lôžková izba
3,30 € /deň /2-lôžková izba
3,50 € /deň /1-lôžková
c) stravovanie:
4,50 € /deň
V prípade potreby poskytovať diétne stravovanie (výživná, diabetická a bielkovinová diéta)
- tretie vedľajšie jedlo
5,00 € /deň
Stravná jednotka (výdavky na potraviny) je rozdelená na :
raňajky
0,90 €
desiata
0,50 €
obed
1,60 €
olovrant
0,50 €
večera
1,00 €
tretie vedľajšie jedlo
večera II.
0,50 €
Výdavky na potraviny (suroviny) sa zvyšujú o 5 € / kalendárny rok spolu na klienta za
účelom prilepšenia stravy počas vianočných, resp. veľkonočných sviatkov.
-4d) upratovanie
1,00 € / deň

e) žehlenie, pranie a údržba bielizne a šatstva

1,40 € / deň

Fyzická osoba, ktorá požiada o poskytovanie sociálnych služieb a bude sa jej poskytovať
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v tomto zariadení, a ktorá zároveň
nepredloží posudok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, je povinná platiť úhradu za
sociálnu službu vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním tejto sociálnej služby.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v deň nástupu do zariadenia, a ďalej platí vždy
najneskôr do 27.dňa príslušného mesiaca.
Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby, a to:
- do pokladne zariadenia, resp.
- platbou v hotovosti do pokladne mesta,
- bankovým prevodom na účet mesta, vkladom v hotovosti na účet mesta.
Podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje zmluva o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej
služby podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách.
5. Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen, Staničná 22, 921 01 Piešťany
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kalinčiakova 12, 921 01 Piešťany
Suma úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby je stanovená
nasledovne :
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby:
II. stupeň
2,00 € /deň
III. stupeň
2,50 € /deň
IV. stupeň
3,00 € /deň
V. stupeň
3,50 € /deň
VI. stupeň
4,00 € /deň
Fyzická osoba, ktorá požiada o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby, v zmysle § 8 ods.
6 zákona o sociálnych službách do doby vydania právoplatného rozhodnutia
4,00 € /deň
b) ubytovanie:
ZOS, Kalinčiakova 12
3,00 € /deň / 3-lôžková izba
3,30 € / deň / 2-lôžková izba
ZOS Lumen, Staničná 22

3,30 € /deň / 2-lôžková izba

c) stravovanie:
4,50 € /deň
V prípade potreby poskytovať diétne stravovanie (výživná, diabetická a bielkovinová diéta)
- tretie vedľajšie jedlo
5,00 € /deň
-5Stravná jednotka (výdavky na potraviny) je rozdelená na :
raňajky

0,90 €

tretie vedľajšie jedlo

desiata
obed
olovrant
večera
večera II.

0,50 €
1,60 €
0,50 €
1,00 €
0,50 €

Výdavky na potraviny (suroviny) sa zvyšujú o 5 € /kalendárny rok na klienta spolu za
účelom prilepšenia stravy počas vianočných a veľkonočných sviatkov
d) upratovanie

1,00 € / deň

e) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1,40 € / deň

Fyzická osoba, ktorá požiada o poskytovanie sociálnych služieb a bude sa jej poskytovať
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v tomto zariadení, a ktorá zároveň
nepredloží posudok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, je povinná platiť úhradu za
sociálnu službu vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním sociálnej služby.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v deň nástupu do zariadenia, a ďalej platí vždy
najneskôr do 27. dňa príslušného mesiaca.
Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby, a to:
- do pokladne zariadenia, resp.
- platbou v hotovosti do pokladne mesta,
- bankovým prevodom na účet mesta, vkladom v hotovosti na účet mesta.
Podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje zmluva o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej
služby podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách.
6. Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba v domácnosti prijímateľa
služby v pracovných dňoch maximálne 7,5 h denne, a to v čase od 7.00 h do 17.00 h.
V prípade, ak o opatrovateľskú službu požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,
poskytne sa týmto opatrovateľská služba v rozsahu maximálne 7,5 h/deň / domácnosť.
Suma úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Sumu úhrady za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného
rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
-6Úhradu za sociálnu službu - opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby, a to:
- poštovou poukážkou,

- platbou v hotovosti do pokladne mesta,
- bankovým prevodom na účet mesta, vkladom v hotovosti na účet mesta.
Suma úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená nasledovne:
1,60 € / h
Podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje zmluva o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej
služby podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách.
V prípade čerpania dovolenky, resp. práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská
služba zabezpečuje podľa personálnych možností poskytovateľa .
7. Jedáleň, Staničná 22, 921 01 Piešťany
Jedáleň Vila Julianna, Štefánikova 125, 921 01 Piešťany
Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Piešťany
stravovanie v jedálni (resp. u iných subjektov na základe zmluvy), ak zároveň spĺňa
podmienky:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a je poberateľom
invalidného dôchodku alebo
c ) dovŕšila dôchodkový vek.
Suma úhrady za stravovanie pre fyzické osoby sa určuje v závislosti od príjmu prijímateľa:
Finančný príjem občana / dvojica

úhrada /obed

I. Do výšky dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevkov
II. Do sumy 300 € / 500 €
III. Do sumy 430 € / 650 €
IV. Do sumy 550 € / 750 €
V. Nad sumu 550 € / 750 €

1,00 € / obed
1,50 € / obed
2,10 € / obed
2,50 € / obed
2,80 € / obed

Stravná jednotka - finančná norma nákladov na potraviny
nasledovne:

(suroviny) je stanovená

1,60 € /obed
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje rozvoz obeda do domácnosti fyzickej osoby
( prijímateľa), ktorý spĺňa podmienky stanovené príslušným zákonom, ak zároveň v dôsledku
ťažkého zdravotného postihnutia má výrazne zníženú pohybovú schopnosť alebo orientačnú
schopnosť, čím má výrazne obmedzenú schopnosť samostatne sa premiestňovať v dôsledku
narušenia telesných funkcií, zmyslových
funkcií a duševných funkcií
(potvrdenie
ošetrujúceho lekára).
Suma úhrady za rozvoz obeda do domácnosti je stanovená nasledovne :
-7Úhradu za obed resp. rozvoz, platí prijímateľ sociálnej služby, a to :
- do pokladne zariadenia, resp.

0,30 € /obedár / deň

- platbou v hotovosti do pokladne mesta,
- bankovým prevodom na účet mesta, vkladom v hotovosti na účet mesta.
8. Práčovňa - Zariadenie sociálnych služieb Domum, Bodona 55, 921 01 Piešťany
Suma úhrady za sociálne služby poskytované v práčovni je stanovená nasledovne :
0,50 € /pračka
Úhradu za pranie platí prijímateľ sociálnej služby
- do pokladne zariadenia
9. Stredisko osobnej hygieny - Zariadenie sociálnych služieb Domum, Bodona 55, 921
01 Piešťany
Sociálne služby (vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny) sa v stredisku osobnej
hygieny poskytujú bezplatne.
10. Denné centrum, Rozmarín, Teplická 144, 921 01 Piešťany
Denné centrum, Svornosť, Vážska 4, 921 01 Piešťany
Sociálne služby (sociálne poradenstvo a záujmová činnosť) sa v dennom centre poskytujú
bezplatne.
11. Odľahčovacia služba – terénna sociálna služba a pobytová sociálna služba
Odľahčovacia sociálna služba sa poskytuje formou terénnej sociálnej služby, resp. pobytovej
sociálnej služby.
Úhrada za sociálnu službu (odľahčovaciu službu) sa stanovuje podľa druhu a formy, ktorú si
prijímateľ sociálnej služby zvolí v súlade s týmto VZN.
12. Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa, Javorova 27, 921 01
Piešťany
V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného
života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, 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 na vysokej škole, pripravuje sa na trh
práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo
vykonáva zárobkovú činnosť (ďalej prijímateľ).
Do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno prijať dieťa i v prípade,
že rodičia, resp. fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti majú taký nepriaznivý
zdravotný stav, ktorý im dočasne neumožňuje riadne zabezpečovať starostlivosť o maloleté
dieťa.
-8Sociálne služby v zariadení sa poskytujú prednostne deťom, ktoré majú spolu s rodičmi trvalý
pobyt v meste Piešťany.

Suma úhrady za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
je stanovená nasledovne :
Odborné činnosti:
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa
3,30 € /deň /dieťa
b) výchova
3,10 € /deň /dieťa
Obslužné činnosti:
a) stravovanie - stravná jednotka na zabezpečenie celodenného stravovania
v rozsahu raňajky 0,35 €, desiata 0,15 €, obed 1,05 €, olovrant 0,25 €
1,80 € /deň /dieťa
b) upratovanie
c) pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

2,30 € /deň /dieťa
2,20 € /deň /dieťa

Suma úhrady spolu:

12,70 € /deň /dieťa

Pri stanovovaní sumy úhrady sa odpočíta príslušná finančná čiastka za stravovanie za dni,
kedy bolo dieťa včas a riadne odhlásené zo zariadenia.
Úhrada za sociálne služby sa platí najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca:
a) platbou v hotovosti do pokladne MsÚ
b) poštovou poukážkou
c) bankovým prevodom na účet mesta, vkladom hotovosti na účet mesta
Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany nadobúda účinnosť dňom
01.2.2019 a bolo schválené dňa 13.12. 2018 uznesením MsZ č. 181/2018.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Piešťany č.2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby
poskytované v Mestských jasliach v Piešťanoch v znení VZN č.5/2017.
.

Mgr. Peter Jančovič, PhD., v. r.
Primátor mesta

