PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 72/2019
o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja

Dátum začatia pripomienkového konania: 23.05.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 03.06.2019
Schválenie:

Uznesením Z PSK č. 228/2019 zo dňa 17.06.2019
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dňom vyvesenia /zverejnenia 17.06.2019

Zverejnenie:

17.06.2019

Účinnosť:

01.07.2019

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a §11
ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 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“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN“)
ustanovuje:
1. určenie sumy úhrady za sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zariadenia
sociálnych služieb“),
2. spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu.
ČLÁNOK 2
Určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb
1) Prešovský samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti určuje sumu úhrady, spôsob jej
určenia a platenia v uvedených zariadeniach:
a) útulok,
b) domov na polceste,
c) zariadenie núdzového bývania,
d) zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
e) zariadenie podporovaného bývania,
f) rehabilitačné stredisko,
g) domov sociálnych služieb,
h) špecializované zariadenie,
i) integračné centrum.
2) V zariadení sociálnych služieb sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou,
terénnou formou, týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou na
neurčitý čas alebo na určitý čas. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje v
pracovných dňoch a v pracovnom čase. Pri týždennej pobytovej forme sa sociálne služby
neposkytujú počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak
štátny sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú
sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní.
3) Zariadenie sociálnych služieb, ako poskytovateľ sociálnej služby, je povinné vykonávať
odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto
činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o
sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.
4) Zariadenie sociálnych služieb, ako poskytovateľ sociálnej služby, môže vykonávať,
zabezpečovať alebo utvárať podmienky aj na vykonávanie iných činností, ktoré zvyšujú
kvalitu sociálnej služby. Poskytovateľ spôsob zabezpečenia a vykonávania iných činností
upraví vo svojom vnútornom predpise.
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ČLÁNOK 3
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti
1) Úhrada za jednotlivé odborné činnosti v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 sa stanovuje na
deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške 0,00 €.

ČLÁNOK 4
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti
1) Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení
spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.
4.1 Ubytovanie
1) Výška úhrady za ubytovanie v zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí za užívanie:
A. Obytnej miestnosti s príslušenstvom
a) jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 20 m2,
ak príslušenstvo užíva sám ...........................................................................
b) jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou do 20 m2,
ak príslušenstvo užíva sám ...........................................................................
c) jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 20 m2,
ak príslušenstvo užívajú viacerí ...................................................................
d) jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou do 20 m2,
ak príslušenstvo užívajú viacerí ...................................................................
e) dvojposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 25 m2 .........
f) dvojposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou do 25 m2 ..........
g) viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou nad 30 m2
h) viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 30 m2

9,00 €
8,60 €
8,20 €
7,80 €
7,40 €
7,00 €
6,80 €
6,60 €

B. Obytnej miestnosti bez príslušenstva
a) jednoposteľovej obytnej miestnosti, ............................................................
b) dvojposteľovej obytnej miestnosti, ..............................................................
c) viac ako dvojposteľová obytná miestnosť .....................................................

7,00 €
6,70 €
6,50 €

2) Pre účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa do veľkosti podlahovej plochy započíta
podlahová plocha:
a) obytnej miestnosti
b) príslušenstva obytnej miestnosti, kde patrí najmä predsieň, obývacia miestnosť,
kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak
sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé.
3) Výška úhrady za ubytovanie v útulku a domove na pol ceste na deň na prijímateľa, pričom
za prijímateľa sa považuje dospelá fyzická osoba sa určí:
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a) pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi vo výške mesačného príspevku
na bývanie určeného v ustanovení §14 ods.2 zákona NR SR č.417/2013 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi
b) pre poberateľa čiastočného invalidného dôchodku, .................................... 2,00 €
c) pre poberateľa rodičovského príspevku ...................................................... 2,00 €
d) pre poberateľa plného invalidného, starobného alebo výsluhového
dôchodku, dávky v nezamestnanosti a pre zamestnaného vo výške ........... 4,00 €
4) Sumu úhrady za ubytovanie a stravovanie pre príbuzného na deň určí poskytovateľ
vnútorným predpisom, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
4.2 Stravovanie
1) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych
služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému
stravovaniu je pri poskytovaní stravy určená na deň/na prijímateľa:
vo veku do 15 rokov
vo veku nad 15 rokov

2,30 € až 3,80 €
2,50 € až 4,20 €

Výšku stravnej jednotky, zohľadňujúcu miestne podmienky, schvaľuje Úrad Prešovského
samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti zariadenia
sociálnych služieb.
2) Stravná jednotka ustanovená v odseku 1 sa zvyšuje maximálne o 25% na deň na
prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo
špeciálna diéta a maximálne o 30% na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje bezlepková
diéta.
3) Režijné náklady na prípravu stravy v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním
stravovania sa určia vo výške 20 % schválenej stravnej jednotky na deň na prijímateľa
sociálnych služieb.
4) Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa v zariadení sociálnych služieb
s poskytovaním stravovania s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému
stravovaniu sa percentuálny podiel jednotlivých jedál z dennej stravnej jednotky určí tak, aby
ich súčet bol 100%. Zariadenie sociálnych služieb určí percentuálne rozdelenie celodenného
stravovania z výšky stravnej jednotky určenej podľa odseku 1 a 2 vo vnútornom predpise.
5) Stravná jednotka na deň na prijímateľa v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním
stravovania sa určí v percentuálnom podiele na základe počtu odoberaných jedál.
Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.
6) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravné
jednotky spolu s maximálnou odchýlkou do 50,00 € boli dodržané.
7) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním stravovania,
s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, sa určí vo výške
súčtu stravnej jednotky na deň na prijímateľa podľa odseku 1 až 2 a výšky režijných nákladov
na prípravu stravy podľa odseku 3.
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8) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním stravovania,
s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, sa určí vo výške
súčtu stravnej jednotky na deň na prijímateľa podľa odseku 1 až 2 a výšky režijných nákladov
na prípravu stravy podľa odseku 3 v percentuálnom podiele podľa odseku 4 na základe počtu
odoberaných jedál.
9) Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych
služieb, sa vráti úhrada za stravovanie alebo jej časť, alebo prijímateľ sociálnej služby doplatí
úhradu za stravovanie podľa počtu skutočne odobratých jedál.
4.3 Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
1) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na
deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.
4.4 Vecné plnenie spojené s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch
1) Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej
sociálnej služby v spoločných priestoroch sa stanovuje na hodinu na prijímateľa vo výške
0,50 €.
ČLÁNOK 5
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti
1) Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €
s výnimkou prepravy.
2) Úhradu za prepravu určí prijímateľovi sociálnej služby poskytovateľ v zmysle
vnútorného predpisu zariadenia sociálnych služieb spracovaného v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorého je cenník, spôsob
určenia úhrady za prepravu a platenia. Celková úhrada za prepravu je najviac vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov.
ČLÁNOK 6
Spôsob určenia celkovej úhrady a spôsobu platenia
za poskytované sociálne služby
1) Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá
v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri
poskytovaní sociálnych služieb:
a) celoročnou pobytovou formou ako 30 - násobok dennej sadzby za odborné, obslužné
a ďalšie činnosti,
b) týždennou pobytovou formou ako 22 - násobok dennej sadzby za odborné, obslužné
a ďalšie činnosti,
c) ambulantnou formou ako 22 - násobok hodinovej sadzby za počet zmluvne
dohodnutých hodín počas pracovného dňa.
2) Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určí
ako súčet úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
3) Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.
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4) Úhradu za službu v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ v kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa prijímateľovi služba poskytuje.
ČLÁNOK 7
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 bolo
v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 17.06.2019
2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to jeho zverejnením na úradnej
tabuli a webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja a účinnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia.

V Prešove dňa 17.06.2019

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja
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