
Obec Záhorská Ves na základe samostatnej pôsobnosti podl'a článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky vo veciach územnej samosprávy a podl'a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a podl'a § 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 vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves č. 1/2014
o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Záhorská Ves (ako právnická osoba)

, v v

PRVACAST
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie o
úhradách za sociálne služby poskytované
obcou Záhorská Ves (d'alej len
"nariadenie") stanovuje v zmysle 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") jednotlivé sociálne služby
poskytované Obcou Záhorská Ves (d'alej
len "obec"), príspevkovou organizáciou
obce Jeseň života-ZOS, (d'alej len "Jeseň
života,p.o. OO) a neziskovou organizáciou
Jeseň (ďalej len "Jeseň n.o.) upravuje
spôsob určenia úhrady, výšku úhrady
a spôsob platenia úhrady.

DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBY

§2
Poskytovatel' a prijímatel'

sociálnej služby

1) Poskytovatel'om sociálnej služby podl'a
tohto nariadenia je:
a) Obec Záhorská Ves (d'alej len "obec")

b) Jeseň života, príspevková organizácia
obce (ďalej len "Jeseň života, p.o.).

c) Jeseň, nezisková organizácia obce
(ďalej len "Jeseň, n.o.")
2) Prijímatel' sociálnej služby je fyzická
osoba, ktorej sa za podmienok
ustanovených zákonom o sociálnych
službách poskytuje sociálna služba,
a ktorou je občan Slovenskej republiky,
ktorý má na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
hlásený podl'a osobitného predpisu I)

prípadne iná fyzická osoba uvedená v § 3
ods. 2 písm. b) až 1) zákona o sociálnych
službách.

§3
Druhy sociálnych služieb

(1) Sociálne služby poskytované
Jeseňou života p.o. sú:
a) zariadenie opatrovatel'skej služby

(ďalej len "ZOS"),
b) odl'ahčovacia služba,
(2) Sociálne služby poskytované Jeseňou,
n.o.
a) domáca opatrovatel'ská služba

(ďalej len "opatrovatel'ská služba")
b) jedáleň - rozvoz obedov,

I) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
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c) práčovňa,
(2) Sociálna služba poskytovaná obcou
je denné centrum (klub dôchodcov).

(3) Sociálne služby podl'a § 3 ods. 1
tohto nariadenia možno vhodne a účelne
spájať.

(4) Sociálne služby uvedené v § 3
ods. 1 písm.a), b) a ods.2 písm.a) tohto
nariadenia sa poskytujú na základe
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu, ktoré vydá obec na podklade
posudku podl'a § 92 ods.2, ods.4, ods.6 až
9 zákona o sociálnych službách.

§4
Spôsob určenia, výška a

spôsob platenia úhrady za sociálnu
službu

(l) Úhrada za poskytovanú sociálnu
službu sa fyzickej osobe určuje týmto
nariadením podl'a druhu a rozsahu
poskytovanej sociálnej služby.

(2) Úhrada za sociálne služby sa určuje
fyzickej osobe najviac vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov (d'alej
len"EON"znížených o príjem
z finančného príspevku Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (d'alej
len "MPSVaR") na financovanie sociálnej
služby uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a) až b)
tohto nariadenia podl'a prílohy tohto
nariadenia.

(3) Úhrada za sociálne služby uvedené
v § 3 ods. 2 písm. a) až c) tohto

nariadenia sa urcuje fyzickej osobe
najviac vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním sociálnej služby podl'a
prílohy tohto nariadenia.

(4) Výšky úhrad (sumy) za jednotlivé
sociálne služby podl'a druhu a rozsahu sú
uvedené v prílohe tohto nariadenia.

(5) Fyzická osoba, ktorej sa bude
poskytovať pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby a nemá
posudok o odkázanosti na sociálnu službu
podl'a §51a zákona o sociálnych službách,
platí úhradu:
a) za poskytovanie sociálnej služby podl'a

§ 3 ods.2 písm. a) až c) tohto
nariadenia vo výške EON,
b) za poskytovanie sociálnej služby podl'a

§ 3 ods.1 písm. a), b) tohto nariadenia
vo výške EON znížených o príjem
z príspevku MPSVaR na financovanie
týchto sociálnych služieb.

(6) Fyzická osoba, ktorá nemá na území
obce Záhorská Ves trvalý pobyt platí
úhradu za poskytovanie sociálnej služby:
a) podl'a §3 ods.2 písm. a) až c) vo výške

EON,
b) podl'a § 3 ods.1 písm. a), b) vo výške

EON znížených o príjem z finančného
príspevku MPSVaR na financovanie
týchto sociálnych služieb.

(7) Prijímatel' sociálnej služby platí
úhradu za poskytnutú sociálnu službu
v sume určenej týmto nariadením podl'a
druhu a rozsahu poskytovanej sociálnej
služby v súlade s prílohou tohto
nariadenia podl'a príjmu a majetku
v súlade s ustanoveniami § 72,
§ 72a, § 73 zákona o sociálnych službách.

(8) Úhradu za poskytovanie sociálnej
služby platí prijímatel' sociálnej služby
podl'a tohto nariadenia v hotovosti do
pokladne Jesene života p.o. (ZOS), resp.
Jesene n.O. alebo bezhotovostne na účet
Jesene života p.o. (ZOS), resp. Jesene n.o.
podl'a druhu poskytovanej služby.
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§5
Zariadenie opatrovatel'skej služby

(1) Celková úhrada za sociálnu službu
v ZOS sa urcuje prijímateľovi na
kalendárny mesiac ako súčet denných
úhrad za pobyt spojený so službami
a stravovanie.

(2) Úhradu za poskytovanie sociálnej
služby v ZOS platí prijímateľ najneskôr
posledný pracovný deň v danom mesiaci.

(3) Prijímateľ sociálnej služby v ZOS
neplatí úhradu za poskytovanie sociálnej
služby v súlade s týmto nariadením v čase
jeho neprítomnosti, okrem úhrady za
ubytovanie podľa prílohy tohto
nariadenia, ak voľné miesto nie je na
prechodný čas obsadené inou fyzickou
osobou a prijímateľ sociálnej služby
a poskytovateľ sociálnej služby sa
nedohodnú inak.

§6
Opatrovatel'ská služba

(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje
fyzickej osobe na území obce Záhorská
Ves terénnou formou v jej prirodzenom
sociálnom prostredí alebo v jej domácom
prostredí.

(2) Za opatrovateľskú službu sa určuje
fyzickej osobe úhrada na kalendárny
mesiac podľa počtu hodín opatrovania
v rámci stanoveného pracovného času
opatrovateľskej služby Jeseň n.o ..
V prípade poskytovania opatrovateľskej
služby nad rámec tohto pracovného času,
sa určuje úhrada vo výške EON.

(3) Úhradu za poskytovanie
opatrovateľskej služby platí fyzická
osoba najneskôr posledný pracovný deň
v danom mesiaci.

§7
Odl'ahčovacia služba

Za odľahčovaciu službu sa určí
prijímateľovi sociálnej služby úhrada
podľa druhu sociálnej služby, a to podľa
toho, či sa sociálna služba poskytne
v ZOS alebo opatrovateľskou službou.

I) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§8
Jedáleň

(1) Za stravovanie v jedálni sa urci
fyzickej osobe úhrada za stravovanie
v rozsahu jedného teplého jedla - obeda
za jeden deň, a to podľa počtu
poskytnutých obedov v príslušnom
mesiaci.

(2) Jedáleň zabezpečuje aj donášku
obedov do domácnosti fyzickej osoby
(ďalej len "rozvoz").

(3) Ak má fyzická osoba zabezpečený
aj rozvoz obedov, úhrada sa určí počtom
poskytnutých obedov v závislosti od toho,
či sa fyzickej osobe poskytuje
opatrovateľská služba, alebo či sa
zabezpečuje rozvoz do jednej domácnosti
pre jednu alebo viac fyzických osôb.

(4) Za stravovanie v jedálni a za rozvoz
obedov platí fyzická osoba úhradu
najneskôr v posledný pracovný deň
mesiaca, ktorý predchádza mesiacu,
v ktorom sa bude obed, prípadne rozvoz
poskytovať.

(5) Obec prispieva fyzickej osobe
s trvalým pobytom na území obce
Záhorská Ves, ktorej sa poskytuje
stravovanie alebo diabetické stravovanie
v rámci Jesene života, p.o. (ZOS), príp.
Jesene n.o. na 1 obed sumou 1,00 €.
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§9
Práčovňa

Za pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva sa určuje fyzickej osobe
úhrada za jedno pranie v práčke
CI práčka). Fyzická osoba zaplatí úhradu
za túto službu v hotovosti do pokladne
Jesene n.o. pri prevzatí bielizne a šatstva.

§ 10
Denné centrum

V dennom centre sa neplatí úhrada.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§11
(1) Toto nariadenie bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva
v Záhorskej Vsi č.71/2014.

(2) Týmto nariadením sa ruší dodatok
č.l k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Záhorská Ves Č. 1/2012
o poskytovaní sociálnych služieb obcou
Záhorská Ves, schválené uznesením Č.

71/12 na rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Záhorskej Vsi dňa
1.10.2012.

(3) Toto nariadenie o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Záhorská Ves
schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Záhorská Ves dňa 23.07.2014 uznesením
Č. 71/2014 a nadobúda účinnost' dňom
01.09.2014

V Záhorskej Vsi dňa 23.07.2014

starosta obce
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Príloha k VZN č. 112014

Sumy úhrad za jednotlivé sociálne služby poskytované
v v

JESENOU ZIVOTA, p.o. Záhorská Ves

VZN služba úkon jednotka EONvf EON- úhrada vf

* ŠR **

§ 5 ZOS pobyt+služby lmiesto/ deň 23,93€ 13,41€

ubytovanie troj poste l'ová 1,92€/deň
izba os./ deň

pomoc pri II.-III. stupeň 1,80€/deň
odkázanosti IV.-V.stupeň 2,20€/deň

VI. stupeň 2,60€-4,OO€/deň
služby
za upratovanie,
pranie, žehlenie
a údržbu šatstva os./deľ1 1,OO€/deň
a bielizne
raňajky I osoba! deň O,50€
desiata 1 osoba! deň O,20€
obed - osoba s 1 osoba! deň
TP Záhorská
Ves 1,32€
obed - osoba 2,32€
bez TP Záhorská
Ves
obed dia l osoba! deň 2,32€
olovrant 1 osoba! deň O,20€
večera 1 osoba! deň 1,OO€
II. večera (dia) 1 osoba! deň O,20€

(raňajky,des.,obed, celodenná strava l osoba! deň 5,65€
olovrant, večera) (5 jedál)

3,22€- osoba s TP
Záhorská Ves

4,22€- osoba bez TP
Záhorská Ves

(raňajky,des.,obed, celodenná dia l osoba! deň 6,O7€
olovrant,2xvečera) strava (6 jedál) 3,42€- osoba s TP

Záhorská Ves
4,42€- osoba bez TP

Záhorská Ves
§ 7 odľahčovacia podl'a služby

služba §5 alebo 6

*EON - ekonomicky oprávnené náklady
** ekonomicky oprávnené náklady po odrátaní príspevku zo štátneho rozpočtu
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Sumy úhrad za jednotlivé služby poskytované
v

JESENOU n.o. Záhorská Ves

VZN služba úkon jednotka EON EON- úhrada v€
v€* ŠR **

§6 opatrovateľská opatrovanie 1 osoba/l hod. 2,72€ 1,30€/hod
služba

§ 8 jedáleň obed - osoba 1 obed
s TP Záhorská 2,32€ 1,32€/obed
Ves 1,OO€/obed
obed - osoba
bez TP 2,32€/obed
Záhorská Ves
rozvoz obedov 1 rozvoz/osoba O,47€ O,40€/obed
rozvoz pri 1 rozvoz/osoba O,30€/obed
opatrovaní

§9 práčovňa pranie 1 práčka 3,79€ 2,20€/práčka

*EON - ekonomicky oprávnené náklady
** ekonomicky oprávnené náklady po odrátaní príspevku zo štátneho rozpočtu
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Dodatok č.I
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves č.1/2014 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Záhorská Ves

Čl. l
Predmet dodatku

Tento dodatok Č. 1 mení znenie VZN č.1/20 14 nasledovne:

Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves č.1/20 14 o úhradách za
sociálne služby poskytované obcou Záhorská Ves znie:

VZN služba úkon jednotka EONv€ EON- úhrada v€
* ŠR **

§ 5 ZOS ubytovanie trojposteľová
izba os./ deň

1,92€/deňpomoc pri II.-III. stupeň
1,90€/deňodkázanosti IV.-V.stupeň 2,30€/deňVI. stupeň

3,OO€-4,OO€/deňslužby
za upratovanie,
pranie, žehlenie
a údržbu šatstva os./deň

2,OO€/deňa bielizne
raň~ l osoba! deň

O,70€desiata l osoba! deň
O,lS€obed - osoba s l osoba! deň

TP Záhorská
Ves

1,32€obed - osoba
2,32€bez TP Záhorská

Ves
obed dia l osoba! deň

2,32€olovrant l osoba! deň
O,lS€večera l osoba! deň
1,20€II. večera_(dia) l osoba! deň
O,20€(raňajky,des.,obed, celodenná losoba!deň

olovrant, večera) strava (5 jedál)
3,52€- osoba s TP

Záhorská Ves
4,52€- osoba bez TP

Záhorská Ves
(raňajky,des.,obed, celodenná dia l osoba! deň
010vrant,2xvečera) strava (6 jedál)

3,72€- osoba s TP
Záhorská Ves

4,72€- osoba bez TP
Záhorská Ves

§ 7 odľahčovacia podľa služby
služba §5 alebo 6
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VZN služba úkon jednotka EON EON- úhrada v€
v€* ŠR **

§6 opatrovatel'ská opatrovanie 1 osoba/I hod.
1,40€/hodslužba

§ 8 jedáleň obed - osoba 1 obed
s TP Záhorská

1,32€/obedVes
1,OO€/obedobed - osoba

bez TP
2,32€/obedZáhorská Ves

rozvoz obedov 1 rozvoz/osoba O,50€/obedrozvoz pn 1 rozvoz/osoba
opatrovateľskej

O,40€/obedslužbe

§9 práčovňa pranie 1 práčka 2,50€/práčka

Čl.2

1. Tento dodatok bol schválený uznesením č.99/2015 dňa 15.12.2015 Obecným
zastupiteľstvom v Záhorskej Vsi .

2. Tento dodatok nadobúda účinnost' dňa 1.1.2016.

3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčast'ou VZN č.l/2014 o úhradách za sociálne služby
poskytované obcou Záhorská Ves.

4. Sociálne služby poskytované JESEŇOU n.O. , ktorá bola zrušená prevzala a poskytuje
JESEŇ ŽIVOTA, p.o.

4. Ostatné ustanovenia VZN č.l/20 14 ostávajú nezmenené.

V Záhorskej Vsi, dňa 23.11.2015
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