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Dodatok č. 2,  
ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
 
 
 
Mesto Zlaté Moravce na základe samosprávnej kompetencie podľa § 6 ods. 1, podľa § 11 ods. 
4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
vydáva tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„VZN“) mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za tieto služby 
 
 
 

Čl. I 
  PPrreeddmmeett  ddooddaattkkuu  

 
1. V článku  II § 3 sa znenie bodu 7. a 8. nahrádza novým znením, ktoré znie: 
 
„7. Opatrovateľská služba zabezpečuje donášku obedov pre dôchodcov. K cene obeda sa ešte 
pripočítava donáška obeda do domácnosti. Pokiaľ si fyzická osoba objedná stravu u iného 
poskytovateľa a cena stravného lístka je vyššia ako cena stravného lístka zabezpečovaná 
opatrovateľskou službou, rozdiel v cene si uhrádza fyzická osoba. 
 
8. V prípade, že je klientovi zabezpečovaná len donáška obedov je potrebné, aby doložil 
k žiadosti potvrdenie o príjme za predchádzajúcu rok a potvrdenie od lekára. 

 Donáška obeda do domácnosti je 0,42€ “ 
 

 
 
2. V článku II § 4 sa znenie bodu  3. nahrádza novým znením, ktoré znie:  
 
„3. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Mesto Zlaté Moravce. Za sebaobslužné 
úkony sa platí:  
                1,70€ na hodinu poskytovanej služby. 
 
Za jednotlivé úkony starostlivosti o svoju domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných 
sociálnych aktivít sa platí podľa prílohy č. 9, zároveň sa ruší príloha č. 1 VZN  č. 4/2011 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. 
 
   
3. V článku IV §12 sa znenie bodu 2. nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„2. Úhrada za sociálne služby poskytované v práčovni sa stanovuje nasledovne: 

 Pranie a žehlenie – 1 kg suchej a vyžehlenej bielizne - 0,80€“ 
 
4. V článku V § 14 sa dopĺňa znenie bodu 9. a vkladá sa nový bod 13. 



„9. Vymáhanie pohľadávky je možné uplatniť nielen v dedičskom konaní, ale je ho možné 
uplatniť aj počas života, ak nastanú zmeny v majetkových pomeroch prijímateľa sociálnej 
služby. Poskytovateľ  sociálnej služby nemôže pohľadávku na úhradu za sociálnu službu 
postúpiť tretej osobe. 
 
 
13. Ak prijímateľ sociálnej služby, u ktorého sa na účely platenia úhrady skúma hodnota 
majetku, vlastní majetok v rozsahu vyššom ako suma 10.000€, nevzťahuje sa na neho ochrana 
príjmu a majetku a za poskytovanú sociálnu službu je povinný platiť plnú výšku úhrady.“ 
 
 
5. Za Prílohu č. 7 VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 
za tieto služby sa vkladajú nové prílohy: 
Príloha č. 8 – Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním 
Opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach z predchádzajúceho rozpočtového roku 2011 v 
prepočte na hodinu opatrovateľskej služby na účely určenia výšky úhrady pre rok 2012 
Príloha  č.  9 – Výška úhrady za poskytovanie Opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach 
podľa jednotlivých úkonov, 
ktoré tvoria prílohy tohto dodatku.  
 

 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto Dodatku č. 2 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na 

......... zasadnutí dňa ........................... . 
 2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 15–tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta. 

 
 
 
 
 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
 Primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                Príloha č. 8 
 
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním Opatrovateľskej 

služby v Zlatých Moravciach z predchádzajúceho rozpočtového roku 2011 
 v prepočte na hodinu opatrovateľskej služby na účely určenia výšky úhrady pre rok 

2012 
 
položka                                                                                       čerpanie 
MZDY                                                                                        86 840,06 € 
ODVODY                                                                                  30 876,19 € 
CESTOVNÉ  NÁKLADY                                                         7,40 € 
ENERGIE                                                                                 2 434,52 € 
VODNÉ, STOČNÉ                                                                    237,84 € 
POŠTOVNÉ,TELEFÓN,INTERNET                                       676,01 € 
VŠEOBECNÝ MATERIÁL /kancelárske, čistiace/                  637,88 € 
PRACOVNÉ  ODEVY                                                              850 € 
PALIVO,OLEJE                                                                        1 746,68 € 
SERVIS,ÚDRŽBA,OPRAVY                                                  504,05 € 
POISTENIE                                                                               27,95 € 
ŠKOLENIE                                                                                2 550 €   
ÚDRŽBA BUDOVY                                                                 93,74 € 
REVÍZIE                                                                                    90,07 € 
STRAVA  ZAMESTNANCI                                                    9 330,98 € 
PRÍDEL DO SOCIÁLNEHO FONDU                                     1 441,71 € 
NEMOCENSKÉ  DÁVKY                                                        483,63 € 
BEŽNÉ VÝDAVKY  ZA ROK 2011 SPOLU    59 138 828,71 €140 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu 
opatrovateľskej služby   

3,378€ 

Výška úhrady od klienta za 1 hodinu opatrovateľskej 
služby v zmysle zákona najmenej 50% z ekonomicky 
oprávnených nákladov  

1,689€ po zaokrúhlení 1,70€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                      Príloha č. 
9 

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné 
sociálne aktivity 

 
Časť I                                                                                     
Sebaobslužné úkony                                                            
a) Hygiena                                                                       
1. Osobná hygiena                                                           1,70€/hodina                      
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, 
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách ana nohách, aplikácia krémov, 
masti, prípadne medikamentov), 
2. celkový kúpeľ                                                            0,85€/deň                
a) hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový 
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte). 
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu                      
1. porciovanie stravy, 
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 
3. kŕmenie a pomoc pri pití,       
 
c) Vyprázdňovanie močového mechúra  a hrubého čreva               
1.   sprievod na toaletu, 
2.   pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, 
3.   účelná očista po toalete,         
4.   sprievod z toalety, 
5.   podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše), 
6.   ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky), 
d) Obliekanie, vyzliekanie                                                             
        1.   výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), 
        2.   obliekanie, obúvanie, 
        3.   vyzliekanie, vyzúvanie, 
e) Mobilita, motorika                                                                      
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 
3. polohovanie, 
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),    
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby. 
 
Časť II 
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť                             
                      
a) nákup potravín a iného drobného  
spotrebného tovaru,                                                     1,70 €/hodina 
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,             1,70 €/hodina 
c) donáška jedla do domu,                                         0,42 €/deň  
d) umytie riadu,                                                       0,14 €/deň   
e.) bežné upratovanie v domácnosti                                 1,70 € / hodina 
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,                       0,14 €/deň 



g) starostlivosť o bielizeň, (pranie a žehlenie),              0,80 €/ kg suchej  
                                                                                                       bielizne 

h) starostlivosť o lôžko,                                                      0,14 €/deň  
i) vynášanie drobného odpadu do 
zbernej smetnej nádoby,                                              0,14 €/deň  
j) donáška uhlia, donáška dreva,  
vynesenie popola, donáška vody, kúrenie  
vo vykurovacích telesách a ich čistenie,                           1,70 €/hodina 
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádza- 
kou a udržiavaním domácnosti (administratívne 
úkony spojené s vedením domácnosti,  
napríklad zabezpečenie úhrady platieb).                        1,70 €/hodina  
 
Časť III 
Základné sociálne aktivity 
a) sprievod 
1.  lekárske vyšetrenie,                              1,70 €/hodina 
2. na vybavenie úradných záležitostí,                    1,70 €/hodina 
3. do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania,   1,70 €/hodina  
4.   pri záujmových činnostiach,                               1,70 €/hodina 
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri 
nakupovaní,                                                                       0 €  
c) tlmočenie                                
   
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá ma ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri 
záujmových činnostiach,                
    0 € 
 
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri 
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri 
záujmových činnostiach.   0 € 
 
Časť IV 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len ,,dohľad”)           
                                                           
  
a) potreba dohľadu v určenom čase,                      1,70 €/hodina   
b) potreba nepretržitého dohľadu.                          max. 8 hod. – 
1,70 € 
  /hodina 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
S účinnosťou od 1.3.2012  bol schválený zákon č. 50/2012 Z. z., ktorým  sa  mení a dopĺňa 
zákon 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. Nastala zmena 
vo výške úhrady od klienta  za poskytovanie opatrovateľskej služby a táto musí byť zo strany 
klienta hradená v sume minimálne 50 % z ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú 
pri poskytovaní tejto sociálnej služby. Mesto je  zároveň povinné určiť všeobecne záväzným 
nariadením sumu týchto úhrad najneskôr do 30. júna 2012. 
Podľa  novelizovaného § 72 ods. 2 suma úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú 
plnoletej fyzickej osobe v rozsahu podľa § 15 ods. 1 má byť najmenej vo výške 50 % 
priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním opatrovateľskej 
služby za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na hodinu služby. 
Uvedenou novelou zákona o sociálnych službách sa zvyšuje participácia a zodpovednosť 
klienta a jeho rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu zohľadňovaním nielen súčasného 
príjmu a majetku klienta, ale aj príjmu získaného predajom nehnuteľného majetku v 
posledných piatich rokoch. 
Návrhom Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby sa v zmysle novely uvedeného zákona  
zvyšuje úhrada  za  opatrovateľskú  službu v domácnosti  poskytovanú Mestom  Zlaté 
Moravce. Pri dodržaní zákona sa stanovuje na sumu  1,70 € za hodinu poskytnutej 
opatrovateľskej služby s účinnosťou od 01.07.2012.  
Opatrovateľskú službu zabezpečuje vedúca opatrovateľskej služby, vodič, upratovačka, 6 
opatrovateliek v DOS a 15 opatrovateliek v teréne. Spolu tvoria plný úväzok pre 21 
zamestnancov. Ročné náklady na opatrovateľskú službu v roku 2011 boli v sume 138 
828,71€. Odpracované hodiny: 21zamestnancov x 7,5hodiny denne x 21,74 priemerný počet 
pracovných dní v jednom mesiaci x 12 mesiacov = 41 088,6 hodín v roku 2011. Ekonomicky 
oprávnené náklady na jednu hodinu opatrovateľskej služby predstavujú sumu 3,378€, klient si 
podľa platného zákona musí platiť najmenej 50 % z tejto sumy čo je 1,689€ po zaokrúhlení 
1,70€ za jednu hodinu opatrovateľskej služby – príloha č. 8. Od tejto sumy sa odvíja aj výška 
úhrady aj za jednotlivé úkony stanovené v prílohe č. 9. Na porovnanie sme nechali ceny ktoré 
boli predtým a ktoré vychádzajú pri dodržaní zákonom stanovenej výšky úhrady najmenej 
v sume 50 %  z ekonomicky oprávnených nákladov,  ktoré vznikajú pri poskytovaní 
opatrovateľskej služby. 
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné 
sociálne aktivity 
Časť I                                                                            predtým        teraz 
Sebaobslužné úkony                                                            
a) Hygiena                                                                       
1. Osobná hygiena                                                        0,83€ /deň   1,70€/hodina                      
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, 
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách ana nohách, aplikácia krémov, 
masti, prípadne medikamentov), 
2. celkový kúpeľ                                                            0,85€  (0,30 
min)                
a) hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový 
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte). 
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu                      
4. porciovanie stravy, 
5. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 



6. kŕmenie a pomoc pri pití,       
 
c) Vyprázdňovanie močového mechúra  a hrubého čreva               
1.   sprievod na toaletu, 
2.   pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, 
3.   účelná očista po toalete,         
4.   sprievod z toalety, 
5.   podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše), 
6.   ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky), 
d) Obliekanie, vyzliekanie                                                             
        1.   výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), 
        2.   obliekanie, obúvanie, 
        3.   vyzliekanie, vyzúvanie, 
e) Mobilita, motorika                                                                      
6. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 
7. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 
8. polohovanie, 
9. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),    
10. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby. 
Časť II 
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť                             
                     predtým teraz 
a) nákup potravín a iného drobného  
spotrebného tovaru,                                                 0,50 €/deň    1,70 €/hodina 
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,         0,83 €/deň    1,70 €/hodina 
c) donáška jedla do domu,                                      0,33 €/deň   0,42 €/deň (cca 
15 min) 
d) umytie riadu,                                                    0,11 €/deň   0,14 €/deň ( 5 
min)  
e.) bežné upratovanie v domácnosti                               1,65 €/deň  1,70 €/hodina 
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,                      0,11 €/deň   0,14 €/deň (5 
min) 
g) starostlivosť o bielizeň, (pranie a žehlenie),            0,66 €/1 kg  0,80 €/ kg suchej  

                                                                                     suchej bielizne                    bielizne (cca 2,20 hod. 
pranie aj 
  žehlenie) 

h) starostlivosť o lôžko,                                                   0,11 €/deň   0,14 €/deň (5 
min)  
i) vynášanie drobného odpadu do 
zbernej smetnej nádoby,                                           0,11 €/deň   0,14 €/deň (5 
min)  
j) donáška uhlia, donáška dreva,  
vynesenie popola, donáška vody, kúrenie  
vo vykurovacích telesách a ich čistenie,                          0,66 €/deň  1,70 €/hodina 
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádza- 
kou a udržiavaním domácnosti (administratívne 
úkony spojené s vedením domácnosti,  
napríklad zabezpečenie úhrady platieb).                      0,50 €/deň  1,70 €/hodina  
Časť III 
Základné sociálne aktivity 
a) sprievod 



1.  lekárske vyšetrenie,                             0,33 €/hodina 1,70 €/hodina 
4. na vybavenie úradných záležitostí,                  0,33 €/deň  1,70 €/hodina 
5. do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania, 0,33 €/deň  1,70 €/hodina  
4.   pri záujmových činnostiach,                              0,33 €/deň 1,70 €/hodina 
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri 
nakupovaní,                                                                   0 €    0 €  
c) tlmočenie                                
   
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá ma ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri 
záujmových činnostiach,                
  0 € 0 € 
 
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri 
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri 
záujmových činnostiach.  0 € 0 € 
Časť IV 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len ,,dohľad”)           
                                                           
 predtým teraz 
a) potreba dohľadu v určenom čase,                    0,66 €/hodina  1,70 €/hodina   
b) potreba nepretržitého dohľadu.                        0,66 €/hodina  max. 8 hod. – 
1,70 € 
  /hodina 
 
V priemere sa opatrovateľská služba poskytuje 96,8 klientom. Pred novelou zákona 
vyšla úhrada zhruba na 8 hodín opatrovateľskej služby 120€ a v súčasnosti pri 
zvýšených platbách to bude na 8 hodín 299,20€. 
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