OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VZN č. 2/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o úhradách
za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Partizánska Ľupča
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Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
Obec Partizánska Ľupča v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a 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, v znení neskorších predpisov

vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2019/VZN o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Partizánska Ľupča

I.
1. Pôvodné znenie Článku 6 Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov
sa ruší a nahrádza sa novým znením:
Článok 6
Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
2. Výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa v kalendárnom mesiaci určuje
ako násobok dennej sadzby úhrady a počtu kalendárnych dní v mesiaci.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
ošetrovateľská starostlivosť,
b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba bielizne.
4. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a za
ošetrovateľskú starostlivosť je stanovená podľa stupňa odkázanosti :
IV. stupeň odkázanosti
suma úhrady
4,00 € /deň
V. stupeň odkázanosti
suma úhrady
4,50 € /deň
VI. stupeň odkázanosti
suma úhrady
4,80 € /deň
5. V prípade poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život
a zdravie vážne ohrozené a nemá vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu v zariadení pre seniorov, vzniká tejto fyzickej osobe povinnosť uhrádzať platbu
za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu zodpovedajúcemu VI. stupňu
odkázanosti.
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6. V prípade poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov z iných vážnych
dôvodov ako z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vzniká fyzickej
osobe povinnosť uhrádzať platbu za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu
zodpovedajúcemu VI. stupňu odkázanosti.
7. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená nasledovne:
1-lôžková izba
suma úhrady
2-lôžková izba
suma úhrady
3 lôžková izba
suma úhrady

7,50 €/lôžko/deň
6,50 €/lôžko/deň
6,10 €/lôžko/deň

8. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového
zariadenia obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené
s bývaním (vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov,
užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka vody, odvážanie odpadových
vôd, osvetlenie, odborné revízie, odvoz odpadu, odvoz splaškov, čistenie žúmp,
vybavenie zariadenia spoločnou anténou).
9. Pri nástupe do zariadenia pre seniorov je prijímateľovi pridelená obytná miestnosť,
ktorá pre prijímateľa nie je nájomným bytom. Ak to vyžadujú prevádzkové dôvody
alebo nepriaznivý zdravotný stav prijímateľa, prijímateľ je povinný presťahovať sa na
inú pre neho vhodnú obytnú miestnosť.
10. Výška úhrady za stravovanie je pri poskytovaní celodennej racionálnej strave,
šetriacej a neslanej diéte 6,02 €/deň, z toho
a) 3,62 € náklady na suroviny (raňajky 0,60 €, desiata 0,37 €, obed 1,38 €, olovrant
0,37 €, večera 0,90 € ) a
b) 2,40 € režijné náklady.
11. Výška úhrady za stravovanie je pri poskytovaní celodennej diabetickej
a bielkovinovej diéte na deň 6,52 €/deň z toho
a) 4,12 € sú náklady na suroviny (raňajky 0,60 €, desiatu 0,37 €, obed 1,38 €,
olovrant 0,37€, večeru 0,90 €, druhá večera 0,50 €) a
b) 2,40 € režijné náklady.
12. Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom
mesiaci.
13. Prijímateľ, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov celoročnou
formou pobytu je povinný odoberať stravu v rozsahu minimálne dvoch jedál denne,
z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
14. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby doloží potvrdenie odborného lekára o tom,
že nemôže odoberať stravu z vážnych zdravotných dôvodov, bude táto skutočnosť
zaznamená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
15. Výška úhrady za upratovanie, pranie do 10 kg bielizne, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva na deň je stanovená na 2,50 €/deň. Za pranie každého ďalšieho 1 kg bielizne
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nad 10 kg je stanovená suma 0,30 € /1kg.
16. Úhradu za sociálne služby v zariadení pre seniorov platí prijímateľ za kalendárny
mesiac, v ktorom sa prijímateľovi poskytujú sociálne služby, najneskôr do 30. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, formou úhrady do pokladne poskytovateľa alebo
bezhotovostnou platbou na účet poskytovateľa.
17. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti
a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné
miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej
služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. Za deň neprítomnosti
prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa považuje každý deň, počas
ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov nezdržuje celých 24
hodín.
2. Pôvodné znenie Článku 7 Úhrada za ďalšie činnosti - nadštandardné služby a iné činnosti
sa ruší a nahrádza sa novým znením:
Článok 7
Úhrada za ďalšie činnosti - nadštandardné služby a iné činnosti
1. Za nadštandardné služby poskytované v zariadení pre seniorov sa považujú služby,
ktoré prijímateľ požaduje nad rámec rozsahu poskytovaných služieb.
2. Výška úhrady za ďalšie činnosti – nadštandardné služby je nasledovná:
Úschova cenných vecí v hodnote nad 1 660 €
a) základný poplatok
suma úhrady
10,00 €
b) poplatok za mesiac
suma úhrady
1,00 €
Sprevádzanie prijímateľa mimo areálu zariadenia
(banka, úrady, a pod.)
suma úhrady

0,50 €/1 hod.

3. Zariadenie sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať
podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách
neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby.
4. Spôsob úhrady za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi
zariadením sociálnych služieb a prijímateľom sociálnej služby.

II.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Partizánska Ľupča č. 2/2021, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o úhradách za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča bol zverejnený na
pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Partizánska Ľupča
dňa 12.mája 2021 a zvesený dňa 14. júna2021.
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2. Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení
obce Partizánska Ľupča č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Partizánska Ľupča na zasadnutí dňa 15. júna 2021 uznesením č. 7/2/2021.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Partizánska Ľupča nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
4. Všeobecne záväzné nariadenia obce Partizánska Ľupča č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča nadobúda účinnosť dňom 1. júla
2021.

V Partizánskej Ľupči, 15. júna 2021

Podpísané 15.06.2021
_____________________
Bc. Ladislav Balážec
starosta obce
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