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DŇA: 10.12.2020

Návrh

na

uznesenie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
schvaľuje
úpravu výšky úhrady za opatrovateľskú službu, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017
o sociálnych službách

Dôvodová správa
Jednou z druhov sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu je
domáca opatrovateľská služba. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľská služba sa poskytuje
prijímateľovi služby v jeho prirodzenom prostredí na území mesta Žiar nad Hronom.
Predložený návrh úpravy výšky úhrady reaguje na skutočnosti, ktoré značne vplývajú
na nákladovosť poskytovaných sociálnych služieb. Súčasná výška poplatkov je vzhľadom na
reálne náklady nízka (predstavuje cca 23,75% z nákladov). Všetky náklady spojené s
poskytovaním sociálnych služieb odpočítané od úhrady od klientov financuje mesto z
vlastného rozpočtu.
Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu v domácnosti
bola naposledy upravovaná VZN č. 13/2012 s účinnosťou od 01.01.2013.
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.

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) spojené s poskytovaním sociálnej služby opatrovateľskej služby:
Náklady na opatrovateľskú službu:

2018

2019

K 31.08.2020

213 857 €

335 557 €

246 134 €

2018

2019

K 31.08.2020

27 955 €

32 994 €

21 447 €

Príjmy – úhrada od klientov:

Náklady mesta ZH na 1 opatrovateľku/1 mesiac

2018

2019

K 31.08.2020

860,65 €

1260,67 €

1337,42 €

Náklady mesta ZH na 1h./1opatrovateľka ( pri 157,50 hod. pr. úväzku)

2018

2019

2020

5,46 €

8,00 €

8,49 €

V súčasnom období je úhrada od klienta vo výške 1,30 €//hod. za sebaobslužné
úkony a 2,50 €/hod. za úkony starostlivosti o svoju domácnosť, čo predstavuje v priemere
22,37 % finančnú spoluúčasť prijímateľa služby.
Zvýšená úhrada za úkony opatrovateľskej služby je navrhnutá z dôvodu:
- Poskytovanie rozsahu úkonov a hodín opatrovateľskej služby na základe skutočnej
potreby prijímateľa a ohľadom na zdravotné postihnutie
- Obmedzenie zneužívania opatrovateľskej služby na údržbu domácnosti prijímateľa
sociálnej služby (upratovanie), smerovanie k využívaniu iných foriem zabezpečenia
upratovania domácnosti (profesionálne upratovacie firmy)
VZN č. 3/2017 o sociálnych službách sa mení iba v časti § 15, ostatné časti VZN
zostávajú v platnosti nezmenené.

MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
č. ......../2020

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017 o sociálnych službách

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: ........ /2020
zo dňa: 10.12.2020

Účinnosť: pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hornom v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, úprav,
zmien a doplnkov a podľa zákona č. 448/208 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 (ďalej
len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych službách.
Článok I.
VZN č. 3/2017 o sociálnych službách sa mení a dopĺňa takto:
§ 15
Výška úhrady za opatrovateľskú službu, za prepravnú službu, za pomoc pri
osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života, za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, za
základné sociálne poradenstvo a podporné služby.
V § 15 bod 1 a 2 sa mení takto:
1. Úhrada za poskytované úkony opatrovateľskej služby:
▪ I. úkony sebaobsluhy vo výške
2,00 €/ hod.
▪ II. úkony starostlivosti o domácnosť vo výške
3,00 €/ hod.
▪ - s výnimkou úkonu – bežné upratovanie domácnosti (vysávanie, umývanie podlahy,
utieranie prachu, umývanie kúpeľne (vane, umývadlo ..) a WC
4,00 €/hod.
▪ III. základné sociálne aktivity vo výške
2,00 €/ hod.
▪ - s výnimkou úkonu sprievod na lekárske vyšetrenia
4,00 €/hod
▪ IV. potreba dohľadu v určenom čase
2,00/1 hod.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu fyzickej osoby, ak v okruhu spoločne posudzovaných
osôb je aj nezaopatrené dieťa:
- I. úkony sebaobsluhy vo výške
1,70 €/hod.
- II. úkony starostlivosti o domácnosť vo výške
3,00 €/ hod.
- III. základné sociálne aktivity vo výške
1,70 €/hod.
- IV. potreba dohľadu vo výške
1,70 €/hod.
Článok II.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.
/2020 zo dňa 10.12.2020 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.
2. Primátor mesta Žiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2017 o sociálnych službách

Mgr. Peter Antal
primátor v.r.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na email: dagmar.stifnerova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy,
ak nie sú zdôvodnené.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 25.11.2020
do: 09.12.2020
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od:
.2020
do:
. 2020

