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Obec Partizánska Ľupča
Obec Partizánska Ľupča na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zmysle ustanovení § 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
VZN č. 3/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015/VZN o úhradách,
spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
Časť I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia
úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča
sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 1 ods. 2) písm. b) bod 1 sa vkladá bod 2. ktorý znie:
„2. jedáleň“
2. V 3 § 11 ods. 4) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým znením:
„4) Úhrada za odborné a obslužné činnosti v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sa
určuje pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov ako násobok počtu dní
v kalendárnom mesiaci a dennej sadzby výšky úhrady za odborné a obslužné činnosti.“
3. V § 11 ods. 5) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým znením:
„5) Úhrada za stravovanie sa prijímateľovi vráti, alebo tento úhradu doplatí podľa
počtu odobratých jedál v príslušnom mesiaci. V prípade jeho neprítomnosti sa vráti
časť zo zaplatenej úhrady za stravovanie, a to náklady na suroviny. Režijné náklady za
stravovanie je prijímateľ sociálnej služby povinný uhradiť. Tieto finančné prostriedky
sa vrátia najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.“
4.

V § 11 ods. 8) sa v prvej vete za slovo „za ubytovanie,“ vkladajú slová „a režijných
nákladov za stravovanie,“.

5.

V § 12 ods. 1) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým znením:
„Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená
podľa stupňa odkázanosti:
IV. stupeň odkázanosti
suma úhrady
4,00 € /deň
V a VI. stupeň odkázanosti
suma úhrady
5,00 € /deň“

6. V § 13 ods. 1) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým znením:
„1) Výška úhrady za ubytovanie pre prijímateľov sociálnej služby
nasledovne:
1-lôžková izba
suma úhrady
2-lôžková izba
suma úhrady
3 lôžková izba
suma úhrady
apartmán obsadený 2 osobami
suma úhrady
apartmán obsadený 3 osobami
suma úhrady

na deň je stanovená
4,60 €/lôžko
3,60 €/lôžko
3,20 €/lôžko
4,60 €/lôžko
3,60 €/lôžko“

7. V § 13 ods. 2) sa za slovo „miestnosti“ vkladajú slová „a za užívanie vybavenia obytnej
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti“
8. V § 13 ods. 3) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým znením:
„13) Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa
poskytuje celoročná starostlivosť je pri poskytovaní celodennej racionálnej stravy
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) na deň vo výške 5,32 €/deň (3,32 € sú
náklady na suroviny a 2,00 € režijné náklady). Výška stravnej jednotky pre prijímateľa
sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická a bielkovinová diéta, je na deň 5,82 €
(3,82 € sú náklady na suroviny a 2,00 € režijné náklady).
Pri celodennom stravovaní sa z úhrady za stravovanie počíta:
- Pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte na raňajky 0,52 €, desiatu 0,30 €,
obed 1,20 €, olovrant 0,30 €, večeru 1,00 €,
- Pri diabetickej a bielkovinovej diéte na raňajky 0,52 €, desiatu 0,30 €, obed 1,20 €,
olovrant 0,30 €, večeru 1,00 €, druhá večera 0,50 €.“
9. V § 13 ods. 6) sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým znením:
„6) Výška úhrady za upratovanie, pranie 10 kg bielizne, žehlenie a údržbu bielizne a
šatstva na prijímateľa sociálnej služby je stanovená na deň 1,50 €.“
10. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie vrátane nadpisu:
„§ 16a Jedáleň
1) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový
vek. Stravovanie je možné poskytovať aj prostredníctvom donášky stravy do
domácnosti fyzickej osobe.
2) Výška úhrady za stravovanie sa určí podľa skutočných nákladov na suroviny
a režijných nákladov na prípravu stravy.“
Časť II.
1. Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 28. novembra 2016.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 3/2015 o úhradách, spôsobe určenia a platenia
úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska
Ľupča.
5. Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči splnomocňuje starostu obce Partizánska
Ľupča na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 3/2015/VZN o úhradách, spôsobe určenia a
platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Partizánska Ľupča v znení VZN č. 3/2016.
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