
 
 Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Zlaté Moravce 
č.  4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

 
 

 
 

Mesto Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 a § 80 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Zlaté 
Moravce toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 
 

 
Čl. I 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
§ 1 

Predmet úpravy 
 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých 
mesto Zlaté Moravce (ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade so 
zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych 
službách“) zabezpečuje:  

• rozhodovanie o odkázanosti na sociálne služby,  
• rozhodovanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, 
• rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby,  
• poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb,  
• poskytovanie starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby 
• poskytovanie opatrovateľskej služby,    
• spôsob a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.  

 
 

 
Čl. II 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 
 

§ 2 
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 

 
1. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým 
pobytom v meste Zlaté Moravce na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku. 
 



2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 
a)   je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa  
      prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,  
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti  o svoju domácnosť 

a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách a iných 
službách (donáška obeda, služby poskytované v práčovni, v stredisku osobnej hygieny, 
umývanie okien a pod.) 

 
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.  
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci 
stupňu odkázanosti fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 1 tohto VZN, ak sa poskytovateľ 
sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne 
inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
 
4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, 
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, 
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto 
nákazou. 
 
5. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe 
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom 
zariadení, 
b) vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba, 
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie 
podľa osobitného predpisu sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín 
mesačne. 
 
 

§ 3 
Poskytovanie opatrovateľskej služby 

 
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na 
poskytovanie sociálnej služby. 

 
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba prednostne v byte občana. 
 
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento 
druh sociálnej služby.  
 
4. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadení sociálnych služieb alebo pri 
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je občan povinný 
písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby formou dodatku alebo o jej zrušenie.  
 
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v meste Zlaté Moravce v pracovných dňoch v čase od 7.00 
do 15.00 h.  
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6. Mesto Zlaté Moravce zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom 
Opatrovateľskej služby Mesta Zlaté Moravce so sídlom na Ul. Rovňanovej 3 v Zlatých 
Moravciach (ďalej len „opatrovateľskej služby“), ktorú na tento účel zriadilo. 
 
7. Opatrovateľská služba zabezpečuje donášku obedov pre dôchodcov od dodávateľa ZŠ - 
Mojmírova v  Zlatých Moravciach. V sume jedného obeda je zahrnutá cena obeda podľa 
surovinových nákladov a režijných nákladov dodávateľa. K cene sa ešte pripočíta 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 predchádzajúci rok a potvrdenie od lekára.  

• donáška obeda do domácnosti – 0,33 € obed 
 

 
 

§ 4 
Výška a spôsob úhrady 

 
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných 
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v 
prepočte na 22 pracovných dní.  
 
2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan 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 
kalendárneho mesiaca.  
 
3. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Mesto Zlaté Moravce. Za sebaobslužné úkony 
sa platí nasledovne: 
                             0,83 € na deň poskytovanej služby. 
Za 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. 1 tohto VZN. 

 
4. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.  
 
5. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne s 
poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  
 
 

Čl. III 
POSKYTOVANIE  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY  V ZARIADENÍ 

OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 
 

§ 5 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
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1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej 
osobe s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti.  
 
2. V nevyhnutných prípadoch možno službu poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom v rámci 
okresu Zlaté Moravce. Ak obec, kde má osoba trvalý pobyt požiada o zabezpečenie tejto sociálnej 
služby, uhrádza Mestu Zlaté Moravce len ekonomicky oprávnené náklady znížené o výšku 
poskytnutej účelovej dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
   
3. V zariadení opatrovateľskej služby sa  
a) poskytuje  
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  
 2. sociálne poradenstvo,  
 3. sociálna rehabilitácia,  
 4. zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,  
 5. ubytovanie,  
 6. stravovanie,  
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  
 
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.  
 
4. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.  
 
5. Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, výšku a spôsob 
úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby. 
 
6. Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si 
vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. 

 
§ 6 

Úhrada za sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby 
 
1. V zariadení opatrovateľskej služby sa platí úhrada za:  

• stravovanie  
• ubytovanie  
• odborné, obslužné a ďalšie činnosti  

 
2. Bývanie v zmysle tohto VZN je poskytovanie ubytovania v zariadení,  t. j. užívanie podlahovej 
plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie 
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním. 
 
3.Odbornými, obslužními a ďalšími činnosťami v zmysle tohto VZN je poskytovanie 
nasledovných služieb :  

• poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných  životných úkonov podľa stupňa  
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• odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (príloha č. 3 zákona č. 
448/2008 Z. z.)                                                                                                                                                

• sociálne poradenstvo 
• sociálna rehabilitácia 
• ošetrovteľská starostlivosť 
• upratovanie 
• poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne 
• pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva 
• údržba osobného vybavenia (šatstvo,  obuv,  hygienické potreby) 

 
4. Úhrada v zariadení sa v kalendárnom mesiaci určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie 
a odborné, obslužné a ďalšie činnosti, násobené počtom 30 kalendárnych dní. Prijímateľ 
sociálnej služby hradí úhradu za skutočný počet dní pobytu v mesiaci v zariadení. 
 
5. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu určenú v zmluve o poskytovaní sociálnej služby 
v zariadení v kalendárnom mesiaci,  v ktorom je služba poskytovaná v termíne od 5. do 20. dňa 
v mesiaci. Platba sa uskutočňuje  v hotovosti staničnej sestre zariadenia.  
 
6. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení neplatí úhradu za stravovanie a odborné, obslužné 
a ďalšie činnosti v čase jeho dočasnej neprítomnosti v zariadení okrem úhrady za bývanie, ak 
voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou. Úhradu v plnom rozsahu 
na daný deň hradí prijímateľ v deň príchodu do zariadenia, aj v deň odchodu zo zariadenia (platí 
aj v prípade dočasnej neprítomnosti v zariadení  - pobyt v zdravotníckom zariadení, na 
priepustke). 

§ 7 
Stravovanie a výška úhrady za stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby 

 
1. Stravovanie v zariadení je zabezpečené od právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať 
stravovacie služby. Odber stravy sa zabezpečuje na základe písomnej dohody (zmluvy), v ktorej 
sú upravené podmienky prípravy stravy, hodnota stravnej jednotky.  
 
2. Zmluvným dodávateľom celodennej stravy pre zariadenie opatrovateľskej služby je Mestská 
nemocnica prof. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na 
určenie úhrady za stravovanie, zmluvné strany sú povinné uzatvoriť dodatok k zmluve 
o stravovaní.  
 
3. Zariadenie opatrovateľskej služby sa zaväzuje, že svojim klientom poskytne celodennú stravu 
t.j. raňajky, desiatu,  obed,   večeru, príp. II. večeru podľa zdravotného stavu opatrovaného. 
V súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na zdravotný stav klienta sa v zariadení 
poskytuje diéta racionálna, šetriaca a diabetická. O  podmienkach odberu stravy sa medzi  
klientom a zariadením spisuje pri nástupe do zariadenia Dohoda o počte odobratých jedál. 
 
4. Klient v zariadení uhrádza úhradu za stravnú jednotku v prepočte na 30 kalendárnych dní. Za 
stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú 
náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.  Režijné náklady hradí dodávateľovi 
zariadenie z účelovej  dotácie Ministerstva financií prostredníctvom zriaďovateľa -  Mesta Zlaté 
Moravce. 
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Hodnota stravnej jednotky činí:   k 01.01.2011      2,72 €  za celodennú stravu  
Režijné náklady:                           k 01.01.2011      2,90 €  za celodennú stravu uhrádza Mesto zo          
                                                                                            štátnej dotácie 
_______________________________________________________________________ 
Celková hodnota stravy činí:        k 01.01.2011    5,62 €  za celodennú stravu 

 
§ 8 

Bývanie a výška úhrady za bývanie v zariadení opatrovateľskej služby 
 
1. Za bývanie v zariadení sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia a vybavenia 
obytnej miestnosti, ako aj vecné plnenie spojené s bývaním. 
 
2. Za každé umiestnenie a užívanie elektrospotrebiča (napr. televízor, chladnička, rádioprijímač 
napojený do siete, antidekubitový matrac napojený do siete) v obytnej miestnosti, ktorý nie je 
súčasťou vybavenia miestnosti sa uhrádza poplatok vo výške 5 €. Poplatok sa hradí jedenkrát 
mesačne spolu s ostatnými úhradami. 
 
3. Výška úhrady za bývanie v závislosti od užívanej  podlahovej plochy v zariadení: 

• 0,0663 €  (2 Sk) za 1 m² užívanej podlahovej plochy obytnej miestnosti 
            0,0663 €  (2 Sk) za 1 m² užívanej podlahovej plochy príslušenstva obytnej   
            miestnosti 

• priemerná plocha užívanej podlahovej plochy obytnej miestnosti na jedného  
      klienta                                                                   6,86 m²  

            priemerná plocha užívanej podlahovej plochy príslušenstva obytnej   
            miestnosti na jedného klienta  4,54 m² 

• výška úhrady za bývanie na jeden deň  11,40 m² x 0,0663 € =  0,7558 €      
      výška úhrady na bývanie na 30 dní                 30 x 0,7558 € = 22,6746 € 

 
§ 9 

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti a výška úhrady za zaopatrenie v zariadení 
opatrovateľskej služby 

 
1. Výšku úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zariadení určuje stupeň odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedený v Rozhodnutí  o odkázanosti na sociálne 
služby: viď. tabuľka č. 1 
Tabuľka č. 1 

Stupeň 
odkáza
nosti 

Počet 
bodov 

Priemerný 
rozsah 
odkázanosti 
hod/deň 

Úhrada od  
1 – 6 
mesiacov / 
deň 

Úhrada po  
6 mesiacoch / deň)* 

II. 85 - 140 2 - 4 0,60 € 1,00 € 
III. 65 - 84 4 - 6 0,90 € 1,30 € 
IV. 45 - 64 6 - 8 1,25 € 1,60 € 
V. 25 - 44 8 - 12 1,50 € 2,00 € 
VI. 0 - 24 viac ako 12 1,80 € 2,50 € 
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    *) zvýšenie úhrady u klientov, ktorí svoju sociálnu situáciu neriešia podaním žiadosti 
o uzavretie zmluvy na sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom na 
neurčitú dobu, t.j. nepreukážu sa rozhodnutím o zaradení do poradovníka čakateľov v domove 
sociálnych služieb, alebo v špecializovanom zariadení.  
2. Podrobnosti a podmienky určenia úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby 
budú upravené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi klientom 
a poskytovateľom pri nástupe do zariadenia. 
   
 

Čl. IV 
PODPORNÉ SLUŽBY 

 
§ 10 

Odľahčovacia služba 
 
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len  „ fyzická osoba 
ktorá opatruje ”),  ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím sociálna služba počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže 
opatrovanie vykonávať. 
 
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok 
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Spočíva v 
poskytnutí sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná. Odľahčovacia služba sa 
poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Fyzická osoba, ktorá opatruje má 
možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však hodinách. 
 
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje formou terénnej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 
hodín denne, resp. pobytovej sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá opatruje a opatrovaná osoba 
má trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce. 
 
4. Ak má občan záujem o poskytovanie odľahčovacej služby, je povinný podať opatrovateľskej 
službe písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby (príloha č. 2) 
ktorá obsahuje: 

• meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu pobytu, 
• druh sociálnej služby, 
• formu sociálnej služby, 
• potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, 
• doklady o majetkových pomeroch, 
• deň začatia poskytovania odľahčovacej služby, čas jej poskytovania a obdobie trvania 

tejto služby, 
• iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy. 

Žiadosť o odľahčovaciu službu je občan povinný podať Opatrovateľskej službe Mesta Zlaté 
Moravce v dostatočnom časovom predstihu.  
 
5. Výška úhrady za odľahčovaciu službu sa stanovuje podľa formy, ktorú si prijímateľ zvolí 
v súlade s týmto VZN.   

7 



§ 11 
Denné centrum 

 
1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 
 
2. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. 
Tieto sociálne služby sa poskytujú bezplatne. 
 

 
  

§ 12 
Práčovňa 

 
1. V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej 
osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila 
dôchodkový vek.  
 
2. Úhrada za sociálne služby poskytované v práčovni sa stanovuje nasledovne: 

•   Pranie a žehlenie – 1 kg suchej a vyžehlenej bielizne 0,66 € 
 

3. V prípade, že sú klientovi zabezpečované len služby práčovne, je potrebné aby doložil 
k žiadosti aktuálny výmer o dôchodku (v prípade, že nepoberá dôchodok, potvrdenie o výške 
príjmu), potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok a potvrdenie od lekára.  

 
 

 
§ 13 

Stredisko osobnej hygieny 
 
1. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. 
 
2. Sociálne služby sa v stredisku osobnej hygieny poskytujú bezplatne. 
 
3. V prípade, že sú klientovi zabezpečované len služby SOH, je potrebné aby doložil k žiadosti 
aktuálny výmer o dôchodku (v prípade, že nepoberá dôchodok, potvrdenie o výške príjmu), 
potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok a potvrdenie od lekára.  

 
 

 
Čl. V 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY 
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§ 14 
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, 

majetku a rodinným pomerom 
 

 
1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu  musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenej osobitným predpisom. 
 
2. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby 
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenej osobitným predpisom.  
 
3. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je 
nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 1 a 2 a to v závislosti od druhu a formy 
sociálnej služby.  

 
4. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako 
sú sumy ustanovené v odseku 1 a 2 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za 
sociálnu službu. 
 
5. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, 
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí 
prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odseku 2 a fyzickým osobám, ktorých 
príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich 
príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.  
 
6. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady 
za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba ( odsek 1 a 2 
sa nepoužijú), pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o 
platení úhrady za sociálnu službu.  
 
7. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za 
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich 
príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po 
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima 
ustanovenej osobitným predpisom. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej 
služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.  
 
8. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, mesto rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne 
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.  

 
9. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo 
jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby 
zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa 
sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.  
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10. Na účely zisťovania príjmu podľa zákona o sociálnych službách u fyzických osôb uvedených 
v § 3 ods. 2 tohto zákona sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, 
považujú osoby podľa osobitného predpisu.  
 
11. Ak u osôb nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za ich príjem sa považuje suma 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.  
 
 
12. Opatrovateľská služba Mesta Zlaté Moravce, ktorá bola zriadená za účelom poskytovania 
opatrovateľskej služby a Zariadenie opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach požadujú 
úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytujú 
sociálne služby podľa tohto VZN  nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, alebo platí len 
časť tejto úhrady.  
 
 
 

§ 15 
Vyživovacia povinnosť 

 
1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak 
to potrebujú.  
 
2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho 
schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.  
 
 
 

Čl. VI 
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
§ 16 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 
 

 
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu a na poskytovanie služieb v 
zariadení opatrovateľskej služby sa začína spravidla na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na inú sociálnu 
službu v pôsobnosti mesta sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu.  
 
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 sa doručuje Opatrovateľskej 
službe a podľa ods. 2 sa doručuje Mestu Zlaté Moravce a musí obsahovať: (príloha č. 3)  
a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálny služba, 
b) dátum narodenia  
c) adresu pobytu, 
d) rodinný stav, 
e) štátne občianstvo,  
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f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálne služby v 
zariadení aj formu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o 
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 
 
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne, a túto službu možno poskytovať aj pred 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu. 
 
5. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa môže použiť ako podklad na vydanie 
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
vydaný inou obcou. 
 
6. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 
48 a 51 zákona o sociálnych službách. 
 
7. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku (príloha č. 4) sa vyhotovuje posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: 

• stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
• znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo 

s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov 
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 

• návrh druhu sociálnej služby, 
• určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 
8. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne 
predpisy o správnom konaní. 
 
9. Priebeh konanie vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu podľa bodu 1. odst.1 
zabezpečuje Mesto Zlaté Moravce cestou Opatrovateľskej služby a podľa bodu 1.odst. 2 
zabezpečuje Mesto Zlaté Moravce, ktorí evidujú a vedú celú spisovú agendu.  
 
10. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za Mesto ako správny orgán primátor mesta 
v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
 
11. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať 
sociálnu službu, nemá odkladný účinok.  
 
12. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby do 
ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, 
zmeny  v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady 
za sociálnu službu.  
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13. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu poskytovateľa sociálnej služby osvedčiť 
skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a to v lehote do ôsmich dní 
odo dňa doručenia výzvy. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve, rozhodne sa o zániku odkázanosti 
na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená. 
 
14. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby 
sú povinní na výzvu poskytovateľa sociálnej služby zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu 
a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa tohto posúdenia 
nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku 
odkázanosti na sociálnu službu. 
 
15. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku 
svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny 
vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za 
sociálnu službu.   
 

§ 17 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 
1. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a 
spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.  
 
2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinná podať písomnú 
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ( príloha č. 4).  
Žiadosť obsahuje: 

• meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum 
narodenia a adresu jej pobytu, 

• druh sociálnej služby, ktorá sa má  poskytovať fyzickej osobe, 
• formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení, 
• potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, 
• doklady o majetkových pomeroch, 
• deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, 
• iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy. 

 
3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzická osoba priloží aj 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje: 

• označenie zmluvných strán,  
• druh poskytovanej sociálnej služby,  
• vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,  
• deň začatia poskytovania sociálnej služby,  
• čas poskytovania sociálnej služby,  
• miesto poskytovania sociálnej služby,  
• sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,  
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• podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,  
• dôvody odstúpenia od zmluvy,  
• sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych 

službách.  
  
5. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu 
sociálnej služby.  
 
6. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť poskytnúť mu 
sociálnu službu sa považuje za splnenú.  
 
7. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmenia 
sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  
 
8. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto VZN, 
poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k 
zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  
 
9. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 
dní.  
 
10. Mesto Zlaté Moravce ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať 
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak prijímateľ sociálnej služby  

• hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä 
tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, alebo nezaplatí 
dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej 
sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší 
ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne 
trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,  

• prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 
podľa ods. 7 tohto §,  

• prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej 
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre 
poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,   

• mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.  
 
11. Mesto Zlaté Moravce je povinné doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s 
uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.  
 
12. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane 
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.  
 
 

Čl. VII 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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§ 18 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia 
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu 
sa primerane použije zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a 
doplnkov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
Občiansky zákonník.  
 
 

§ 19 
Zrušovacie ustanovenia 

 
Nadobudnutím účinnosti VZN mesta č. 4/2011 sa v plnom rozsahu ruší VZN mesta č.1/2005. 

 
 

§ 20 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto záväznom nariadení dňa 
24.03.2011. 
 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                           primátor mesta 
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Príloha č. 1                                                                              
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné 

sociálne aktivity 
 

 
Časť I 
Sebaobslužné úkony                                                                 0,83€ na deň poskytovanej služby                                                                                          
a) Hygiena                                                                       
1. Osobná hygiena                                                   
- 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                                                                 
- 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                       Úhrada za služby                  
 
a) nákup potravín a iného drobného  
spotrebného tovaru,                                   0,50 €/deň 
 
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,               0,83 €/deň 
 
 
c) donáška jedla do domu,                               0,33 €/deň 
 
d) umytie riadu,                                         0,11 €/deň 
 
e) bežné upratovanie v domácnosti,              1,65 €/deň 
 
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,        0,11 €/deň 
 
g) starostlivosť o bielizeň, (pranie a žehlenie),         0,66 €/1 kg suchej bielizne 

 
h) starostlivosť o lôžko,                                  0,11 €/deň 
 
i) vynášanie drobného odpadu do 
zbernej smetnej nádoby,                         0,11 €/deň   
 
j) donáška uhlia, donáška dreva,  
vynesenie popola, donáška vody, kúrenie  
vo vykurovacích telesách a ich čistenie,       0,66 €/deň 

 
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádza- 
kou a udržiavaním domácnosti (administratívne 
úkony spojené s vedením domácnosti,  
napríklad zabezpečenie úhrady platieb).         0,50 €/deň    

 
  
Časť III 
  
Základné sociálne aktivity 
 
a) sprievod 

1. na lekárske vyšetrenie,                           0,33 €/hod. 
2. na vybavenie úradných záležitostí,        0,33 €/deň 
3. do školy, zo školy, do zamestnania 

                     zo zamestnania,         0,33 €/deň 
    4.   pri záujmových činnostiach,          0,33 €/deň 

 



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 hod. - 5 hod. – 0,66 €/hod.    
b) potreba nepretržitého dohľadu.    max. 8 hod. – 0,66 €/hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha č. 2 
Žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby” 

(odľahčovacia služba)  
Meno a priezvisko fyzickej osoby ( u žien aj rodné), ktorá má záujem o poskytovanie 
sociálnej služby: (odľahčovacia služba) 
 
Dátum narodenia: 
 

 

 
Adresa trvalého bydliska: 
 

 

Adresa pobytu, ak nie je totožná 
s adresou trvalého bydliska: 
 

 

Druh sociálnej služby: - odľahčovacia služba 
Forma sociálnej služby( nehodiace sa škrtnite): 

- terénna 
- pobytová 

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 
 

 

Čas poskytovania sociálnej služby: 
 

 

Obdobie trvania tejto služby: 
 

 

Ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony: 
zákonný zástupca, meno a priezvisko: 
adresa: 
telefón: 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol(la) podľa skutočnosti a som si 
vedomý(á) dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií. 
Dňa:  ...........................                                                            ........................................................ 
                                                                                             čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 
                                                                                                            (zákonného zástupcu) 
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Opatrovateľskej službe mesta Zlaté 
Moravce, Rovňanova 3, 953 01  Zlaté Moravce podľa zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel 
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu až do uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona číslo 428/2008. 
 Dňa: ............................ 
                                                                                                  ......................................................... 
                                                                                             čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 
                                                                                                            (zákonného zástupcu) 
Príloha: 

• potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok     
• posledné vydané rozhodnutie z ÚPSVaR o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie 

______________________________________________________________________________________   
 Žiadosť o odľahčovaciu službu je občan povinný podať Opatrovateľskej službe Mesta Zlaté Moravce 

v dostatočnom predstihu 



                                                                                                Príloha č. 3 

 
 
 

Mesto Zlaté Moravce 
 
 
 
 
 
 

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU 
SLUŽBU 

 
 

 (podľa 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adresa: 
Opatrovateľská služba Mesta Zlaté Moravce, Rovňanova 3,  953 01 Zlaté Moravce  
tel. 037/ 642 23 90  
  

 



Meno a priezvisko fyzickej osoby ( u žien aj rodné ), ktorá má záujem o poskytovanie 
sociálnej služby: 
 
 
Dátum narodenia: 
 

 

Adresa trvalého bydliska: 
 
 
 

 

Kontaktná osoba: 
Telefónne číslo: 

 

Adresa pobytu, ak nie je totožná 
s adresou trvalého bydliska: 
 
 
 

 

Rodinný stav: 
 

 

Štátne občianstvo: 
 

 

Druh sociálnej služby (nehodiace sa škrtnite): 
- opatrovateľská služba 
- zariadenie opatrovateľskej služby 
Ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony: 
zákonný zástupca, meno a priezvisko: 
adresa: 
 
 
Poznámka: 
K žiadosti je nutné doložiť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť. 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol(la) podľa skutočnosti a som 
si vedomý(á) dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií. 
 
 
 
Dňa:  ........................... 
 
 
                                                                                                  ........................................................ 
                                                                                             čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 
                                                                                                          (zákonného zástupcu) 
 
 

 
 
 
 
 



 
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Opatrovateľskej 
službe mesta Zlaté Moravce, Rovňanova 3, 953 01  Zlaté Moravce podľa zákona č. 428/2008 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel posúdenia odkázanosti na sociálnu službu až 
do vydania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona číslo 428/2008. 
 
Dňa: ............................. 
                                                                                               ........................................................ 
                                                                                              čitateľný vlastnoručný podpis 
žiadateľa 
                                                                                                            (zákonného zástupcu) 
 
Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu, môže v jeho mene a s jeho súhlasom na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť aj iná fyzická osoba.  
Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 
fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.  
 
 
 
 
 
Dňa: .................................................. 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                                                                                      pečiatka a podpis lekára 
 
Vypĺňa sa len ak žiadateľ nemôže sám podpísať a podať žiadosť. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Príloha: 

• fotokópia posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol vydaný) 

• lekársky nález 
 

 
 
 



                                                                                                                            Príloha č. 4 
Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce 
 
Číslo spisu:                                                                                                   

Sociálny posudok 
     Podľa § 50 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
vydáva tento  

s o c i á l n y   p o s u d o k 
 

na základe sociálnej posudkovej činnosti 
Meno a priezvisko:  
 
Adresa:  
 
Dátum narodenia:                                            Rodinný stav:  
 
Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby: 
(hodnotenie schopností a úsilia fyzickej osoby riešiť svoju nepriaznivú situáciu vlastným pričinením) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posudzovanie rodinného prostredia 
(hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú fyzickej osobe poskytuje rodina. Za rodinu na účely 
posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby sa považuje manžel, manželka, rodičia, deti) 
 
 
 
 
 
 
Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti 
(hodnotenie podmienok bývania, dostupnosti verejných služieb, prístupnosti stavieb občianskeho 
vybavenia) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rozsah odkázanosti fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 
o domácnosť a základných sociálnych aktivitách: 
 
Časť I 
Sebaobslužné úkony 
 

Zvládne bez  
pomoc inej 

fyzickej osoby 
(A) 

Nezvládne a je 
odkázaný/á/ na pomoc 

inej fyzickej osoby 
(N) 

a) Hygiena 
1. osobná hygiena 
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, 
nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, 
strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, 
prípadne medikamentov), 
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), problém pri vstupovaní do vane – používa 
len sprchu 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b)Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu 
1. porciovanie stravy,   
2. obsluhy (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 podloženej misy, močovej fľaše s následným 
očistením podloženej misy (fľaše), 
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením 
(nasadenie a výmeny 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         V oblasti sebaobslužných úkonov a v oblasti hygieny je – čiastočne - nie je plne odkázaný/á/ na   
         pomoc inej fyzickej osoby 

 
 
 
 



 
Časť II 
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 
 

Zvládne bez  
pomoc inej 

fyzickej osoby 
(A) 

Nezvládne a je 
odkázaný/á/ na pomoc 

inej fyzickej osoby 
(N) 

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,   
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,   
c) donáška jedla do domu,   
d) umytie riadu,    
e) bežné upratovanie v domácnosti,   
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,   
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),   
h) starostlivosť o lôžko,   
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,   
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, 
    kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, 

  

k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním  
    domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením 
domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb). 

 
 

 
 

         V oblasti úkonov o svoju domácnosť je – čiastočne - nie je plne odkázaný/á/ na pomoc inej  
         fyzickej osoby. 
 

 
Časť III 
Základné sociálne aktivity 
 

Zvládne bez  
pomoc inej 

fyzickej osoby 
(A) 

Nezvládne a je 
odkázaný/á/ na pomoc 

inej fyzickej osoby 
(N) 

a) sprievod 
    1. na lekárske vyšetrenie, 
    2. na vybavenie úradných záležitostí, 
    3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, 
    4. pri záujmových činnostiach, 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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, 

 
 
 

 
 
 

c) tlmočenie 
   1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, 
ktorá má ťažkú   obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri 
vybavovaní  
úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových 
činnostiach, 
   2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri 
vybavovaní  
úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpon-
dencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových 
činnostiach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Pri základných sociálnych aktivitách je -  čiastočne - nie je plne odkázaný/á/ na pomoc inej  
         fyzickej osoby. 



      
 
Časť IV 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 
o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych 
aktivít (ďalej len „dohľad“) 
 

Nie je potrebný  
 

Je potrebný dohľad 
 

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

 
 
 
 

 

                            
                            
 
 

 

 
 
        Vypracoval: 
        Dňa:  _______________________________________________________________  
                                                                                                    (pečiatka a podpis soc. pracovníka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 5 
                                                                                                  

 
 

Mesto Zlaté Moravce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY  
O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

(podľa 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Adresa: 
Opatrovateľská služba Mesta Zlaté Moravce, Rovňanova 3,  953 01 Zlaté Moravce  
tel. 037/ 642 23 90  



 
Meno a priezvisko fyzickej osoby ( u žien aj rodné ), ktorá má záujem o poskytovanie 
sociálnej služby: 
 
Dátum narodenia: 
 

 

Adresa trvalého bydliska: 
 
 
 

 

Kontaktná osoba: 
Telefónne číslo: 

 

Adresa pobytu, ak nie je totožná 
s adresou trvalého bydliska: 
 
 

 

Druh sociálnej služby: ( nehodiace sa škrtnite) 
- opatrovateľská služba 
- zariadenie opatrovateľskej služby 
iné služby: 
- donáška obedov 
- stredisko osobnej hygieny 
- práčovňa 

Forma sociálnej služby: ( nehodiace sa škrtnite) 
- terénna 
- pobytová 
- ambulantná 

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 
 

 

Čas poskytovania sociálnej služby: 
 

 

Ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony: 
zákonný zástupca meno a priezvisko: 
adresa: 
 
 
Poznámka: 
K žiadosti je nutné doložiť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť. 
Ak je žiadateľ dôchodca – druh dôchodku: 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol(la) podľa skutočnosti a som 
si vedomý(á) dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií. 
 
 
Dňa:  ........................... 
                                                                                                ........................................................ 
                                                                                             čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 
                                                                                                            (zákonného zástupcu) 
 



 
 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Opatrovateľskej 
službe mesta Zlaté Moravce, Rovňanova 3, 953 01  Zlaté Moravce podľa zákona č. 428/2008 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby až do jej vydania. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného 
odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona číslo 428/2008. 
 
Dňa: .............................. 
 
                                                                                                  ........................................................ 
                                                                                             čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 
                                                                                                            (zákonného zástupcu) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 

Príloha: 
• potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok     
• doklady o majetkových pomeroch  
• právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 



Dodatok č. 1, 
ktorým sa mení a dopÍňa 

VZN č. 4/201 l o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

Mesto Zlaté Moravce na základe samosprávnej kompetencie podľa § 6 ods. l, 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. 1, ktorým sa mení a dopÍňa 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. 1 
Predmet dodatku 

l. V článku HI § 5 sa znenie bodu 2. a 3. nahrádza novým znením, ktoré znie: 

~,2. V nevyhnutných prípadoch možno sociálnu službu poskytnúť fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý 
pobyt v meste Zlaté Moravce za podmienok, že si bude uhrádzae ekonomicky oprávnené náklady 
znížené o finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

3. V zariade1ú opatrovateľskej služby sa 
a) poskytujú 
Odborné činnosti 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa O$obitného predpisu. 

Obslužné činnosti 
1. ubytovanie, 
2. stravovanie, 
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

Ďalšie činnosti 
l. vytváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
2. osobné vybavenie.'' 

2. V článku TH § 6 sa znenie bodu 1. nahrádza novým znením, ktoré zn.ie: 

„1. V zariadeni opatrovateľskej služby sa platí úhrada za: 
• odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe, ošetrovateľská 

starosti iv osť) 
• obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 

a šatstva) 
• ďalšie činnosti ." 



3. V článku III § 7 sa znenie bodu 4. nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„4. Klient v zariadení uhrádza úhradu za celkovú hodnotu stravy za 30 kalendárnych dní. Za 
celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny, režijné náklady na prípravu stravy a zisk 
dodávateľa, pričom: 

Hodnota stravnej jednotky činí: 
Režijné náklady: 

Celková hodnota stravy činí: 

2, 72 € za celodennú stravu 
2,90 € za celodennú stravu 

5,70 € za celodennú stravu." 

4. V článku Ill § 8 sa znenie bodu 2. nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„2. Výška úhrady za bývanie je 60 € / 30 dní, j ednotne pre všetkých klientov." 

5. V článku III § 8 sa zrušuje bod 3. 

6. V článku III § 9 sa znenie bodu l. nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„ 1. Výšku úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zariadení sa určuje podľa stupňa 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v právoplatnom rozhodnutí 
o odkázanosti na sociálnu službu viď. tabuľka č. l." 

Tabuľka č. 1 
Priemerný 

Ošetrovateľská Obslužné činnosti , Spolu 
Stupeň Počet rozsah Odkázanosť 

scarostli vosť pranie, upratovanie, Spolu 
€/30 odkázanosti bodov odkázanosti €/deň €/deň 

hod/deň 
€/deň žehlenie €/deň dní 

II. 85-140 2-4 3,55 0,80 0,80 5,15 154,50 
IU. 65-84 4-6 3,65 0,80 0,80 5,25 157,50 
IV. 45-64 6-8 3,75 0,80 0,80 5,35 160,50 
V. 25-44 8 - 12 3,85 0,80 0,80 5,45 163,50 
VI. 0-24 12 a viac 3,95 0,80 0,80 5,55 166,50 

7. V článku II 1 § 9 sa za bod 2. vkladá nový bod 3. ktorý znie: 
„3. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby pre daný rok 
sa určí každoročne zmenou tohto nariadenia, a to najneskôr do 15.02. príslušného roka podľa 
ekonomicky oprávnených nákladov za uplynulý kalendárny rok .. " 

8. V článku IV sa za § 13 vkladá nový § l 3a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

,,§Ba 
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

l. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, 
ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom znížiť zdravotné a sociálne riziká a umožniť jej viesť 
samostatný a pohodlný život bez obáv v domácom prostredí, má trvalý pobyt v meste Zlaté 
Moravce a prejaví záujem o poskytovanie uvedenej sociálnej služby prostredníctvom Mestského 
úradu Zlaté Moravce. 

2. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej 
komunikácie s fyzickou ósobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho 



Príloha č. 6 - Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu 
v Zariadení opatrovateľskej služby, Rovňanova 3 v Zlatých Moravciach za rok 2011 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2011 
(§ 72, ods. 5, Zákona 448/2008) 

položka čerpanie 

a) mzdv a olatv 54 599,34 € 
b) ooistné 35 510,35 € 
c) cestovné náhrady tuzemské - € 
d) enerqia,voda a komunikácie energie - elektrina 2 001,71 € 

enerqie - teolo 2 594 18 € 
vodné, stočné 598,64 € 
pošt. a telekom.službv 899,92 € 

6 094,45€ 
e) materiál interiérové vvbavenie 2 126,00 € 

výpočtová technika - € 
lelekom. technika - € 
orev. stroje prístr. a zariad. 167 00 € 
všeobecný materiál 1 499,32€ 
knihy časooisv , novinv - € 
prac. odevv, obuv a orac.oom 720,00€ 
potraviny - prevádzková réžia 2654,13€ 
nehmotný majetok - € 
potraviny z úhrad stravy (41) 9 576,64 € 
reprezentačné - E 
palivá ako zdroi eneraie - € 

16 743,09 € 
f) dooravné palivo, mazivá, oleje - € 

servis, údržba a ooravv - € 
poistenie - € 
prepravné a prenájom door. - € 
karty, známkv, poolatkv - € 

- € 
a) rutinná a štandardná údržba výpočtová technika - € 

telekom. technika - € 
prev. stroie oristr. a zariad. 279,48 € 
softvér - € 
budov priestorov, obiektov 372,72 € 

652,20 € 
h) náiomné a orenájom - € 
i) službv školenia, kurzv 300,00 € 

inzercia - € 
všeobecné služby 1 583,31 € 
špeciálne služby - € 
náhrady strava zam. 4 426,36 € 
poplatky, odvodv, dane - € 
poistné - € 
prídel do SF 860,80 € 
odmeny na dohodv o vyk.or. - € 
dane - € 

7170,47 € 
i) bežné transfery na odstupné - € 

na odchodné - € 
na nemocenské dávky 133,77 € 



133,77 € 
k) odoisv hmotného majetku odpisy - € 
SPOLU : 120 903,67 € 

Počet klientov : 13 
Ekonomický oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2011 9 300,28€ 
Ekonomický oprávnené náklady na 1 klienta mesačne priemer 769,02 € 



Príloha č. 7 - Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach 
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III. 109,50 60,00 81,60 89,40 24,00 24,00 388,50 50,32 320,00 772,00 63,50 

IV. 112,50 60,00 81,60 89,40 24,00 24,00 391.50 50,52 320,00 775,00 63,50 

v. 115,50 60,00 81 ,60 89,40 24,00 24,00 394,50 50,71 320,00 778,00 63,50 

Vl. 118,50 60,00 81,60 89,40 24,00 24,00 397,50 50,90 320,00 781 ,00 63,50 
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11. 3,55 2,00 2,72 2,98 0,80 0,80 12,85 385,50 50,13 320,00 769,00 63,50 769,00 9997 

III. 3,65 2,00 2,72 2,98 0,80 0,80 12,95 388,50 50,32 320,00 772,00 63,50 772,00 10036 

IV. 3.75 2,00 2,72 2,98 0,80 0,80 13,05 391 ,50 50,52 320,00 775,00 63,50 775,00 10075 

v. 3,85 2,00 2,72 2,98 0,80 0,80 13,15 394,50 50,71 320,00 778,00 63,50 778,00 10114 

Vl. 3,95 2,00 2,72 2,98 0,80 0,80 13,25 397,50 50,90 320,00 781 ,00 63,50 781,00 10153 



Dodatok č. 2, 
ktorým sa mení a dopÍňa 

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 doplne1ú zákona č . 
455/l 991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos~cnský zákon) v znení neskorších predpisov 
vydáva tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„VZN") mesta Zlaté Moravce č. 4/201 1 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za tieto služby 

" Cl. l 
Pr edmet dodatku 

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, rozctiel v cene si uhrádza .fyzická osoba. 

8. V p rípade, že je klientovi zabezpečovaná len donáška obedov je potrebné, aby doložil 
k žiadosti potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok a potvrdenie od lekára. 

• Donáška obeda do domácnosti je 0,40€ " 

2. V článku II § 4 sa znenie bodu 3. nahrádza novým znením, ktoré znie: 

„3. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Mesto Zlaté Moravce 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 vyžehlcnej bielizne - 0,80€" 

4. V článku V§ 14 sa dopÍňa 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 
OpatrovateJ'skej služby v Zlatých Moravciach z predchádzajúceho rozpočtového roku 2011 v 
prepočte na hodinu opatrovateľskej služby, 
Príloha č. 9 - Výška úhrady za opatrovateľskú službu, 
ktoré tvoria prílohy tohto dodatku. 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

J. Na tomto Dodatku č. 2 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na 
16. zasadnutí dňa 28.06.2012. 

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

Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor 

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA 
Prednosta úradu 



.II 

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 

položka čerpanie 

MZDY 86 840,06 € 
ODVODY 30 876,19 € 
CESTOVNE NAKLADY 7,40€ 
ENERGIE 2 434,52 € 
VODNE, STOČNE 237,84 € 
POŠTOVNE, TELEFON,INTERNET 676,0l € 
VŠEOBECNY MATERIAL /kancelárske, čistiace/ 637,88 € 
PRACOVNE ODEVY 850 € 
PALIVO,OLEJE 1 746,68 € 
SERYlS,UDRZBA,OPRA VY 504,05 € 
POISTENIE 27,95 € 
SKOLENIE 2 550€ 
UDRžBA BUDOVY 93,74 € 
REVIZIE 90,07 € 
STRAVA ZAMESTNANCI 9 330,98 € 
PRIDEL DO SOCIALNEHO FONDU 1 441,71 € 
NEMOCENSKE DA VKY 483,63 € 
BEZNE VYDA VKY ZA ROK 2011 SPOLU 138 828,71 € 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu 3,378€ 
opatrovateľske.i služby 

Poznámka: vyčíslenie odpisov na konci kalendárneho roka. 



Výška úhrady za opatrovateľskú službu - Príloha č.9 

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od času a doby jej 
poskytovania nasledovne podľa kategorizácie a výšky dôchodku: 

Príjem občana -
Do 290 €vrátane 

Od 290,01 € do 374 € 
Nad 374,01 ~ 

dôchodok vrátane 

poplatok občana/ poplatok občana/ poplatok občana/ 

Poplatok 
za 1 hodinu za 1 hodinu za 1 hodinu 
opatrovateľskej opatrovateľskej opatrovateľskej 
služby služby služby 

07:00 - 16:00 1,00€ 1,30 € 1,70 € 
16:00 - 07:00 l,30 € 1,70 € 2,10 € 

Počas dní 
pracovného voľna, 5,0 € 5,0 € 5,0 € 
pokoja a sviatku 

2. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby v mesiaci júl 2012 bude klientom 
zúčtovaná po nadobudnutí účinnosti Dodatku č . 2 k VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. a to vo výške úhrady za poskytovanie 
opatrovateľskej služby stanovenej Dodatkom č.2, Príloha č. 9. 



Dodatok č. 3, 
ktorým sa mení a dopÍňa 

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. J , 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. 45511991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 3, ktorým sa mení a 
dopÍňa 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. 1 
Predmet dodatku 

1. v článku m § 5 sa znenie bodu 2.nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„2. v nevyhnutných prípadoch možno sociálnu službu poskytnúť fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý pobyt 
v meste Zlaté Moravce za podmienok, že si bude platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa 
prílohy č. 11 ." 

2. V článku Ill § 9 sa mení bod 3. ktorý znie: 
„3. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby pre daný rok sa určí 
každoročne zmenou tohto nariadenia, a to najneskôr do 31.03. príslušného roka podľa ekonomicky 
oprávnených nákladov za uplynulý kalendárny rok. ." 

2. Za Prílohu č. 9 VZN sa vkladajú nové prílohy: 
Príloha č. 10 - Výpočet ekonornicky oprávnených nákladov na sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej 
služby, Rovoanova 3 v Zlatých Moravciach za rok 2012 
Príloha č. 11 - Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby, 
Rovňanova 3 v Zlatých Moravciach, 
Príloha č. 12 - Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním Opatrovateľskej 
služby v Zlatých Moravciach z predchádzajúceho rozpočtového roku 2012 
ktoré tvoria prílohy tohto dodatku. 

Čl. Il 
Záverečné ustanovenia 

l. Na tomto Dodatku č. 3 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na 22. zasadnutí 
dňa28.02.2013. ~~sro 

2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť od 1.4.2013. 

~ 
'( ® v1q 
~re MOT\'°'-,\ 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

~==~ 



Príloha č . 10 - Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu 
v Zariadení opau·ovateľskej služby, Rovňanova 3 v Zlatých Moravciach za rok 2012 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2012 

Názov zariadenia: zo s 
Druh posh1ovanei sociálnej služby: po bytová 
Forma sociáJnei služby: celoročná 
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2012: 92 klientov 

obložnosť 8,3 klienta 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2012 - 1 klient: 1061,75€ 
1. Mzdy, platy a ostatné vyrovnania: 52 834,28€ 
2.Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné 
poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie: 

zdravotné 18 639,45€ 

3. Cestovné náhrady: 0€ 
4. Energia, voda a komunikácie: 8 178,24€ 
5. Materiál: 273,09€ 
6. Dopravné: 0€ 
7. Ruti.nná a štandardná údržba: 0€ 
8. Nájomné za prenájom: 0€ 
9. Služby: 11 799,11€ 
1 O. Bežné transfery: 11170,45€ 
11 . Odpisy hmotného a nehmotného majetku: 2 856€ 
Ekonomickv oprávnené náklady za rok 2012: 105.750,62€ 
Celk°'.á výška bežných výdavkov za rok 2012: 
Výška prijatých úhrad za rok 2012: 22 595,98€ 



Príloha č. 11 - Výška úhrady za poskytovanie sociálnej sJužby v Zariadení opatrovateľskej služby v Zlat)1ch 
Moravc iach 
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Príloha č. 12 - Výpočet ekonomjcky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním 
Opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach z predchádzajúceho rozpočtového roku 2012 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2012 

Názoy zariadenia: os 
Dmh poskytova.nej sociálnej služby: terénna 
Forma sociálnej služby: 
Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2012: 87 klientov 
Ekonomicky oprávnené náklady 
sl užbv za rok 2012: 

na 1 hodinu opatrovateľskej 3,59€ 

l . Mzdy, platy a ostatné vyrovnania: 95 829,70€ 
2.Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné 
poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie: 

33 870,50€ 

2.a) Strava a sociálny fond 13 044,39€ 
3. Cestovné náhrady: 0€ 
4. Energia, voda a komunikácie: 1 925,88€ 
5. MateriáJ: 2 400,95€ 
6. Dopravné: 2701,56€ 
7. Rutinná a štandardná údržba: 12,80€ 
8. Nájomné za prenájom: 0€ 
9. Služby: 426€ 
l O. Bežné transfery: 0€ 
l 1. Odpisy hmotného a nehmotného majetku: 2999€ 
Ekonorrucky oprávnené náklady za rok 2012 spolu: 153.210,78€ 
Celková výška bežných výdavkov za rok 2012: 
Výška prijatých úhrad za rok 2012: 21 017,62€ 



Dodatok č. 4, 
ktorým sa mení a dopÍňa 

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. 4, ktorým sa mení a doplň.a 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. l 
Predmet dodatku 

1. V článku II opatrovateľská služba sa v § 3 - Poskytovanie opatrovateľskej služby mení bod 8. 
ktorý znie: 
„8. V prípade, že je klientovi zabezpečovaná len donáška obedov, je potrebné aby doložil k žiadosti 
potvrdenie o príjme a potvrdenie od lekára. 

• donáška obeda do domácnosti - 0,50 €obed" 

2. V článku III - poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby sa v§ 7 -
Stravovanie a výška úhrady za stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby mení bod 4 ktorý znie 
nasledovne: 
„ 4. Klient v zariadení uhrádza úhradu za celkovú hodnotu stravy za 30 kalendárnych dní. Za 
celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny, režijné náklady na sn·avu a dopravu." 

3. V článku rrr -poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby sa v § 8 -
Bývru1ie a výška úlu·ady za bývanie v zariadení opatrovateľskej služby mení bod 2, ktorý znie 
nasledovne: 
„2. Výška úhrady za bývanie je 70 € / 30 dní, jednotne pre všetkých klientov." 

4. Príloha č. 9 - Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa mení, pričom Príloha č. 9 znie 
nasledovne: 

„Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od času a doby jej poskytovania 
nasledovne podľa kategorizácie a výšky dôchodku: 

Príjem občana - Do 290 €vrátane 
Od 290,01 f do 374 f 

Nad 374,01 € 
dôchodok 'rátane 

poplatok občana/ poplatok občana/ poplatok občana/ 

Poplatok 
za 1 hodinu za 1 hodinu za 1 hodinu 
opatrovateľskej opatrovateľskej opatrovateľskej 
služby služby služby 

07:00 - 16:00 1,30 € 1,60 € 
2 €" 



Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto Dodatku č. 4 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce na 34. zasadnutí 
dňa 24.04.2014. 
2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom 01.06.2014. 

~-<~-v 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Dodatok č. 5, 
ktorým sa mení a dopÍňa 

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. 5, ktorým sa mení a dopÍňa 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. 1 
Predmet dodatku 

1. V článku V - Všeobecné ustanovenia o úhradách za sociálne služby v § 14 - Právna ochrana 
občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom mení 
bod 1, ktorý znie: 
„1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom." 

2. V článku V - Všeobecné ustanovenia o úhradách za sociálne služby v § 14 - Právna ochrana 
občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom mení 
bod 2, ktorý znie: 
„2. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom." 

3. V článku V - Všeobecné ustanovenia o úhradách za sociálne služby v§ 14-Právna ochrana 
občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom mení 
bod 5, ktorý znie: 
„5. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava 
s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po zaplatení 
úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v bode 2 
a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom 
prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,65-násobok sumy 
životného minima ustanovenej osobitným predpisom." 

4. V článku V - Všeobecné ustanovenia o úhradách za sociálne služby v § 14 - Právna ochrana 
občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom mení 
bod 7, ktorý znie: 
„7. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za 
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti 
a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava a príjmom 
prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady 
za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej 
osobitným predpisom." 



S. V článku V - Všeobecné ustanovenia o úhradách za sociálne služby v § 14 - Právna ochrana 
občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom mení 
bod 8, ktorý znie: 
„8. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom sociálnej služby a zaopatrenými 
plnoletými deťmi alebo rodičmi, mesto vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti 
o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto poskytovateľovi sociálnej služby za 
sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť 
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť." 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto Dodatku č. 5 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce na 11. 
zasadnutí dňa 19.11.2015. 

2. Tento Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

1„ 

I 

~ 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
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