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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2012 o sociálnych službách

Dôvodová správa
Výška úhrady za poskytovanú SS - opatrovateľskú službu v domácnosti bola
naposledy upravovaná VZN č. 6/2009, teda v r. 2009.
Od ostatnej úpravy došlo k zmenám v oblasti poskytovania a zabezpečovania
sociálnych služieb, predovšetkým vplyvom 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.
Predovšetkým ide o ustanovenia zákona, v oblasti financovania terénnych a
pobytových soc. služieb pre občanov so zlým zdravotným stavom a seniorov s trvalým
pobytom na území mesta Žiar nad Hronom. Tieto ustanovenia majú dopad na rozpočet mesta
v oblasti výdavkov - v prípade zabezpečovania a poskytovania terénnej SS – opatrovateľskej
a odľahčovacej služby.
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) spojené s poskytovaním SS – opatrovateľskej
služby sú vo výške 5,45 € / hod. poskytovanej služby (r. 2012). V súčasnom období je úhrada
od klienta vo výške 0,70 €/hod., čo je 12,85% finančná spoluúčasť klienta – obyvateľa.
Zvýšená úhrada za úkony starostlivosti o domácnosť -1,30 €/hod. a 2,50 €/hod.
a znížená sadzba1,00€/hod. a 2,50€/hod. pre klienta s osobitným zreteľom je navrhnutá
z viacerých dôvodov :
1.očakávaná zmena v systéme financovania sociálnych služieb prijatím nového zákona
o sociálnych službách v 1. polovici roku 2013 (v neprospech udržania doterajšej výšky úhrady
klienta). Prijatím tohto návrhu sa vytvorí priestor a dlhšia doba na prípravu občana – klienta na
vyššie platby.
2.udržiavanie štandardu a zavádzanie nových trendov v procese poskytovanej služby
3.reflexia na požiadavky a potreby občanov
4.skvalitňovanie profesionálneho vybavenia opatrovateliek v oblasti zručností a pracovného
vybavenia – vyšší počet imobilných pacientov, väčší počet klientov vo vysokom veku, kde sa
stráca jemná motorika
5.minimalizovanie zneužívania lacného zabezpečenia údržby domácnosti cez úkony
starostlivosti o domácnosť (upratovanie, pranie, nákupy, umývanie okien ... ) a maximalizácia
spolusúčinnosti rodinných príslušníkov na starostlivosti o rodinného príslušníka
VZN č. 5/2012 o sociálnych službách sa mení iba v časti § 10 a § 11, ostatné časti VZN
zostávajú v platnosti nezmenené.

MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č.

/2012

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012
o sociálnych službách

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.:

/ 2012

zo dňa: 29.11.2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6, ods. 1 a
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a podľa 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 (ďalej len
zákon o sociálnych službách)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o sociálnych
službách
Článok I
1. V § 10 sa vypúšťa bod 3.
Doterajší štvrtý až ôsmy bod sa označuje ako tretí až siedmy bod.
V bode 4 sa v „odseku 4“ nahrádza „v odseku 3“.
2. Ustanovenie § 11 sa mení nasledovne:
Výška úhrady za opatrovateľskú službu, za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, za základné sociálne
poradenstvo, za odľahčovaciu službu a za stanicu osobnej hygieny
Úhrada za poskytované úkony opatrovateľskej služby:
úkony sebaobsluhy vo výške 1,30 €/ hod.
úkony starostlivosti o domácnosť vo výške 2,50 €/ hod.
základné sociálne aktivity vo výške 1,30 €/ hod
dohľad vo výške 1,30 € / hod.
Úhrada za opatrovateľskú službu fyzickej osoby, ak v okruhu spoločne posudzovaných
osôb je aj nezaopatrené dieťa:
- úkony sebaobsluhy vo výške 1,00 €/hod.
- úkony starostlivosti o domácnosť vo výške 2,50 €/ hod.
- základné sociálne aktivity vo výške 1,00 €/hod.
- dohľad vo výške 1,00 €
2. Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života je 0,70 €.
3. Výška úhrady za poskytovanie základného sociálneho poradenstva je 0,00 €.
4. Výška úhrady za odľahčovaciu službu poskytovanú opatrovateľkou mesta Žiar nad
Hronom v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. je 2,50 €/hod., v čase od 15,30 hod do
22,00 hod. je 3,50 €/hod. a v čase od 22,00 hod. do 7,00 hod. je 5,00 €/hod. Úhrada za
odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej
služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca do pokladne mesta.
5. Výška úhrady za vykonanie základnej osobnej hygieny jednej fyzickej osoby v
stredisku osobnej hygieny je 0,50 €.
1.
-

Článok II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ dňa 29.11.2012 uznesením
č. /2012 a nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Mgr. Ivan Černaj
primátor

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 13.11.2012
do:. 28.11.2012
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od:
do:

