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Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 10/2006
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na území PSK
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje:
a) podrobnosti o
1. stravovaní v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane spôsobu zabezpečovania
stravovania,
2. poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (v zmysle § 18 ods. 3
písm. a) až g) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov),
3. činnosti krízového strediska a resocializačného strediska v zmysle zákona NR SR
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
4. príslušenstve obytnej miestnosti, o spoločných priestoroch, o vecných plneniach
spojených s bývaním v zariadeniach sociálnych služieb,
b) výšku stravnej jednotky,
c) spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za
1. opatrovateľskú službu,
2. prepravnú službu,
3. stravovanie, bývanie, používanie vlastného elektrospotrebiča, zaopatrenie a obslužné
činnosti,
4. dohľad,
d) podmienky poskytovania osobného vybavenia,
e) úschovu cenných vecí,
f) počet detí v skupine v domove sociálnych služieb,
g) úhradu za služby poskytované nad rámec nevyhnutnej a ďalšej starostlivosti
uvedenej v zákone o sociálnej pomoci,
h) spôsob určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej
činnosti alebo pracovnej terapie v zariadeniach sociálnych služieb.
Článok II.
Podrobnosti o stravovaní
(1) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať občanom:
a) ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b) ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,

c) pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie (v zmysle §16 zákona č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov).
(2) Stravovanie sa zabezpečuje
a) prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb,
b) odberom stravy,
1. z iného zariadenia sociálnych služieb,
2. od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie
poskytovať stravovacie služby,
c) stravovaním u iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie
poskytovať stravovacie služby.
(3) Odber stravy z jedného zariadenia sociálnych služieb do iného zariadenia sociálnych
služieb alebo odber stravy zo zariadenia sociálnych služieb pre občanov uvedených
v odseku 1 možno realizovať na základe písomnej dohody, v ktorej sa upravia najmä
podmienky odberu stravy a cena za odber stravy.
(4) a) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej
stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom zariadenia
sociálnych služieb, jej členom je aj zamestnanec zodpovedný za zdravú výživu a zástupca
občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
b) Stravovacia komisia ďalej:
- spolupracuje pri dodržiavaní zásad a estetizácie pri stolovaní,
- podáva podnety a návrhy na zmeny v oblasti stravovania,
- prerokúva a uplatňuje pripomienky klientov k návrhu jedálneho lístka, kvalite
stravy,estetizácii stolovania a pod.
Zo zasadnutia stravovacia komisia vyhotoví písomný záznam.
(5) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná
jednotka bola v priemere na deň dodržaná.
(6) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
Článok III.
Výška stravnej jednotky
(1) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych
služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim
celodennému stravovaniu (v zmysle § 20 ods. 5 zákona č.195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov), je pri poskytovaní stravy na deň na občana uvedená
v prílohe č. 1 bod 1. Výšku stravnej jednotky, zohľadňujúcu miestne podmienky,
schvaľuje Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor sociálny na základe žiadosti
zariadenia sociálnych služieb.
(2) Stravná jednotka ustanovená v odseku 1 sa zvyšuje o 25% na deň na občana, ktorému sa
poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta alebo špeciálna diéta.
(3) Stravná jednotka určená podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na desaťhaliere smerom nadol.
(4) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych
služieb, v domove dôchodcov a v zariadení opatrovateľskej služby celoročne s počtom

odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú na kalendárny
rok na občana na prilepšenie stravy počas sviatkov o sumu uvedenú v prílohe č. 1 bod 2.
(5) Na účely určenia stravnej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť
v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál
nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady za
stravovanie sa počíta:
a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na
raňajky
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výšky stravnej jednotky určenej podľa odseku 1,
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na
raňajky
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z výšky stravnej jednotky určenej podľa odseku 2 a 3.
(6) Stravná jednotka na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
sociálnych služieb celoročne, týždenne alebo denne sa určí v percentuálnom podiele na
základe počtu odoberaných jedál. Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na desaťhaliere
smerom nadol.
(7) Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo
týždenne a stravovanie je súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti, poskytuje sa
mu celodenné stravovanie alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed.
Článok IV.
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti,
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a sprevádzania na lekárske ošetrenie
a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti, za
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a sprevádzanie na lekárske ošetrenie
v prepočte na:
- 22 kalendárnych dní – pri poskytovaní opatrovateľskej služby v pracovných dňoch
- 30 kalendárnych dní – pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas celého
kalendárneho mesiaca.
(2) Rozpis jednotlivých úkonov opatrovateľskej služby, ako aj výška úhrady za pomoc
poskytnutú pri:
1. nevyhnutných životných úkonoch
2. nevyhnutných prácach v domácnosti
3. zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím

4. sprevádzaní na lekárske ošetrenie,
poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby je uvedený v prílohe č. 2 bod 1 až 4.
(3) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa mu
opatrovateľská služba poskytuje.
(4) Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, poskytovateľ vráti pomernú časť
zo zaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu podľa počtu dní skutočne poskytnutej
opatrovateľskej služby.
(5) Občanovi po vyúčtovaní poskytovateľ vráti pomernú časť zo zaplatenej úhrady za
poskytovanie opatrovateľskej služby za dni neposkytnutia opatrovateľskej služby
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Článok V.
Spôsob určenia výšky úhrady za prepravnú službu
(1) Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.
(2) Výška úhrady za prepravnú službu je uvedená v prílohe č. 2 bod 5.
(3) Výška úhrady za klientom požadovanú dobu čakania je uvedená v prílohe č. 2 bod 6.
(4) Celková úhrada za prepravnú službu, vrátane doby čakania sa zaokrúhľuje na celé koruny
smerom nadol.
Článok VI.
Výška úhrady za stravovanie
(1) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za
stravovanie na deň na občana sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo
týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, vo
výške stravnej jednotky na deň na občana podľa článku III. Odsek 1 až 3.
(2) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za
stravovanie na deň na občana sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo
týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo
denne, vo výške, ktorá zodpovedá stravnej jednotke na deň na občana podľa článku III.
odsek 1 až 3, v percentuálnom podiele určenom podľa článku III. odsek 5 na základe
počtu odoberaných jedál.
(3) Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb a pri zabezpečovaní
stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb výška úhrady za stravovanie
v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie, na deň na občana
sa určí podľa odsekov 1 a 2.
(4) Výška úhrady za stravovanie pre občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,
alebo pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie sa rovná výške ceny jedla.
Článok VII.
Výška úhrady za bývanie

(1) Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za:
a) príslušenstvo obytnej miestnosti: predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút,
komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou
obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
b) prevádzkové zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti:
napr. rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie
odpadových vôd a hygienické zariadenie,
c) vybavenie obytnej miestnosti: napr. lôžko, stôl, stolička, skriňa, vstavaný
nábytok, svietidlo, záclona,
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, spoločné priestory, vybavenie
spoločných priestorov, vecné plnenia spojené s bývaním.
(2) Výška úhrady za bývanie v domove sociálnych služieb, v domove dôchodcov, v zariadení
opatrovateľskej služby na deň na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za
používanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti
a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva
obytnej miestnosti, vrátane plochy pod vstavaným nábytkom v obytnej miestnosti
a v príslušenstve obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.
(3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti je uvedená v prílohe č. 3 bod 1, v tejto sadzbe sú
zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej
miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené
s bývaním.
(4) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť
podlahovej plochy miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu
obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je
priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje
o 10%.
(5) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí
tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom
občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
(6) Úhrada za bývanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na občana o sumu uvedenú
v prílohe č. 3 bod 2.
(7) Výška úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov na deň na občana (za občana
sa považuje rodič) sa určí ako súčet
a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti
a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva a
b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov,
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti
a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
(8) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti podľa odseku 7 písm. a/ je uvedená v prílohe č. 3 bod 3.

(9) Na určenie veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy
príslušenstva obytnej miestnosti na účely určenia výšky úhrady za bývanie v domove pre
osamelých rodičov platia ustanovenia odsekov 4 a 5 rovnako.
(10) Na určenie dennej sadzby úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov podľa
odseku 7 písm. a) platí odsek 6 rovnako.
(11) Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov,
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za
užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných
priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním v domove pre osamelých rodičov podľa
odseku 7 písm. b) je uvedená v prílohe č. 3 bod 4.
Článok VIII.
Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča
(1) Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča (napr. televízor, magnetofón) na
občana na deň je uvedená v prílohe č. 3 bod 5.
(2) Výška úhrady za používanie vlastnej chladničky, resp. práčky na občana na deň je
uvedená v prílohe č. 3 bod 6.
Článok IX.
Výška úhrady za zaopatrenie
(1) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za
zaopatrenie na deň na občana pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje
a) celoročne
1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana,
v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby
pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane
holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní alebo
čiastočnej bezvládnosti občana
2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana,
v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci
uvedenej pod bodom 1 pomoc inej osoby pri
presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití
WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými
duševnými poruchami a poruchami správania
alebo prevažnej bezvládnosti občana alebo ak
ide o
dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú
starostlivosť
3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana,
v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby
na zabezpečenie nevyhnutných životných
úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt na
lôžku alebo úplnej bezvládnosti občana alebo
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť

b) týždenne
1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 3
c) denne nad štyri hodiny
1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 3
d) denne do štyroch hodín
1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 3
je uvedená v prílohe č. 4 bod 1.
(2) Výška úhrady za zaopatrenie pre ostatných občanov na deň na občana pri starostlivosti
v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje
a) celoročne a týždenne
b) denne
1. viac ako štyri hodiny
2. do štyroch hodín
je uvedená v prílohe č. 4 bod 2.
Článok X.
Výška úhrady v krízovom a resocializačnom stredisku
(1) Ak sa v krízovom a resocializačnom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení
predbežného opatrenia, rozhodnutie súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, poskytuje sa starostlivosť bezplatne
(§ 48 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
(2) Pre stravovanie občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v krízovom a resocializačnom
stredisku platia ustanovenia Článku II. Podrobnosti o stravovaní a Článku III. Výška
stravnej jednotky rovnako.
(3) Poskytovanie stravovania v resocializačnom stredisku je aj príprava stravy v rámci
pracovnej terapie.
(4) Podrobnosti o príslušenstve obytnej miestnosti, o spoločných priestoroch, o vecných
plneniach spojených s bývaním v zariadeniach sociálnych služieb tak, ako sú uvedené
v Článku VII. ods. 1 platia pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v krízovom
a resocializačnom stredisku rovnako.
(5) Za obslužné činnosti sa považuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
(6) Výška úhrady za obslužné činnosti na deň na občana pri starostlivosti v krízovom
stredisku, ktorá sa poskytuje
a. celodennou formou
b. pobytovou formou
je uvedená v prílohe č. 4 bod 3.

(7) V krízovom stredisku sa úhrada určuje za stravovanie, bývanie a obslužné činnosti.
(8) V resocializačnom stredisku sa úhrada určuje za stravovanie a bývanie.
Článok XI.
Výška úhrady za dohľad
Výška úhrady za dohľad v zariadení chráneného bývania na deň na občana je uvedená
v prílohe č. 4 bod 4.
Článok XII.
Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie, dohľad a používanie
vlastného elektrospotrebiča pre občanov – žiadateľov s trvalým pobytom na území
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len občan)
(1) Úhrada za stravovanie, bývanie, zaopatrenie, dohľad a používanie vlastného
elektrospotrebiča, v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje pri starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje
a) celoročne – ako 30- násobok dennej výšky úhrady za stravovanie, bývanie,
zaopatrenie, dohľad a používanie vlastného elektrospotrebiča,
b) týždenne alebo denne – ako 22- násobok dennej výšky úhrady za stravovanie,
bývanie, zaopatrenie, dohľad a používanie vlastného elektrospotrebiča.
(2) Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci na občana
sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie, dohľad a používanie
vlastného elektrospotrebiča, v kalendárnom mesiaci na občana, za ktoré sa platí úhrada
(v zmysle § 43 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov).
(3) Celková úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb sa zaokrúhľuje na celé
koruny smerom nadol.
(4) Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí občan v kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa občanovi starostlivosť poskytuje.
(5) Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb (v zmysle §
95 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a za dni
poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň občan pri
starostlivosti v zariadení sociálnych služieb poskytovanej celoročne a týždenne úhradu za
bývanie určenú podľa článku VII. v plnej výške, 20% z úhrady za zaopatrenie určenej
podľa článku IX. a 20 % z úhrady za dohľad určenej podľa článku XI. Pri starostlivosti
v zariadení sociálnych služieb poskytovanej denne za dni prerušenia poskytovania
starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej
starostlivosti zdravotníckym zariadením platí občan 20% z úhrady za zaopatrenie určenej
podľa článku IX.
(6) Občanovi, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych služieb sa vráti úhrada
za stravovanie alebo jej časť, alebo tento občan doplatí úhradu za stravovanie podľa počtu
skutočne odobratých jedál.
(7) Občanovi, ktorý používa vlastný elektrospotrebič sa vráti úhrada za jeho používanie alebo
jej časť, alebo tento občan doplatí úhradu za jeho používanie podľa skutočného počtu dní,

počas ktorých mu bola poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. Úhrada
za používanie vlastnej chladničky sa nevracia.
(8) Občanovi sa po vyúčtovaní vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia
poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej
starostlivosti v zdravotníckom zariadení najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca. Výška pomernej časti úhrady, ktorá sa po vyúčtovaní vráti občanovi sa
zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(9) Ak u občana došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v ZSS v rozpore s § 95 zákona
č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zaplatená úhrada za
bývanie a zaopatrenie v ZSS sa nevracia.
Článok XIII.
Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie a obslužné činnosti v krízovom
a v resocializačnom stredisku
(1) Úhrada za stravovanie, bývanie a obslužné činnosti v kalendárnom mesiaci na občana sa
v krízovom a resocializačnom stredisku určuje ako
a) násobok dennej výšky úhrady za stravovanie, bývanie a obslužné činnosti
a počtu dní, počas ktorých občan požaduje poskytovanie starostlivosti
v krízovom či resocializačnom stredisku,
b) ako 30 - násobok dennej výšky úhrady za stravovanie, bývanie a obslužné
činnosti, v prípade, že občan požaduje poskytovanie starostlivosti v rozsahu
nad 30 dní.
(2) Úhrada za starostlivosť v krízovom a resocializačnom stredisku v kalendárnom mesiaci na
občana sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie a obslužné činnosti
v kalendárnom mesiaci na občana, za ktoré sa platí úhrada.
(3) Celková úhrada za starostlivosť v krízovom a resocializačnom stredisku sa zaokrúhľuje na
celé koruny smerom nadol.
(4) Úhradu za starostlivosť v krízovom a resocializačnom stredisku
v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa občanovi starostlivosť poskytuje.

platí občan

(5) Občanovi, ktorému sa poskytuje stravovanie v krízovom či resocializačnom stredisku sa
vráti úhrada za stravovanie alebo jej časť, alebo tento občan doplatí úhradu za stravovanie
podľa počtu skutočne odobratých jedál.
(6) Občanovi sa po vyúčtovaní vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni poskytovania
zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Výška pomernej časti úhrady, ktorá sa po vyúčtovaní vráti
občanovi sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(7) Za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň
občan úhradu za bývanie určenú podľa článku VII. v plnej výške a 20% z úhrady za
obslužné činnosti.
(8) Ak došlo u občana k svojvoľnému odchodu z krízového, resp. resocializačného strediska,
zariadenie túto skutočnosť oznámi rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi, v odôvodnených

prípadoch najbližšiemu útvaru Policajného zboru. Pomerná časť zo zaplatenej úhrady sa
v takomto prípade občanovi vráti v plnej výške dennej úhrady.
Článok XIV.
Podrobnosti a spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie a obslužné činnosti za
starostlivosť poskytovanú v domove sociálnych služieb dieťaťu s nariadenou
ústavnou starostlivosťou
Podrobnosti, ako aj spôsob určenia úhrady za starostlivosť poskytovanú v domove
sociálnych služieb dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou sa určuje podľa vyhlášky
MPSVR SR č. 390/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Článok XV.
Výška úhrady za poskytovanú sociálnu starostlivosť občanom - žiadateľom
s trvalým pobytom mimo Prešovského samosprávneho kraja
(1) Výška úhrady občana - žiadateľa s trvalým pobytom mimo Prešovského samosprávneho
kraja sa určí ako výška priemerných bežných výdavkov na občana na deň za obdobie
predchádzajúceho rozpočtového roka, zaokrúhlená matematicky na celé koruny.
(2) Výška úhrady určená podľa ods. 1 sa určí Opatrením predsedu Prešovského
samosprávneho kraja vždy v termíne do 15. februára bežného roka s účinnosťou od 1.
februára bežného roka do 31. januára nasledujúceho roka.
(3) Pre stravovanie občana - žiadateľa s trvalým pobytom mimo Prešovského samosprávneho
kraja platia ustanovenia Článku II. Podrobnosti o stravovaní a Článku III. Výška stravnej
jednotky rovnako.
(4) Výška úhrady za stravovanie občana - žiadateľa s trvalým pobytom mimo Prešovského
samosprávneho kraja sa určí podľa Čl. VI. Výška úhrady za stravovanie ods. 1, 2 a 3.
(5) Podrobnosti o príslušenstve obytnej miestnosti, o spoločných priestoroch, o vecných
plneniach spojených s bývaním v zariadeniach sociálnych služieb tak, ako sú uvedené v
Čl. VII. ods. 1 platia pre občana - žiadateľa s trvalým pobytom mimo Prešovského
samosprávneho kraja rovnako.
(6) Za zaopatrenie sa považuje najmä:
a) upratovanie
b) poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie
posteľnej bielizne
c) pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva
d) údržba a oprava osobného šatstva
e) poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov
uvedených v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v
znení neskorších predpisov, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý
zdravotný stav občana.
(7) Výška úhrady za bývanie a zaopatrenie pre občana - žiadateľa s trvalým pobytom mimo
Prešovského samosprávneho kraja sa určí ako rozdiel úhrady určenej podľa ods. 1 tohto
Článku a výšky úhrady za stravovanie určenej podľa ods. 4 tohto Článku.

(8) Úhrada za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje
pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb pre občana - žiadateľa s trvalým pobytom
mimo Prešovského samosprávneho kraja, ktorá sa poskytuje
a) celoročne - ako 30-násobok dennej výšky úhrady za stravovanie, bývanie
a zaopatrenie
b) týždenne alebo denne - ako 22-násobok dennej výšky úhrady za stravovanie,
bývanie a zaopatrenie.
(9) Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí občan - žiadateľ s trvalým
pobytom mimo Prešovského samosprávneho kraja v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa
občanovi starostlivosť poskytuje.
(10) Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb (v zmysle
§ 95 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a za dni
poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň občan pri
starostlivosti v zariadení sociálnych služieb poskytovanej celoročne, týždenne a denne 20
% úhrady za bývanie a zaopatrenie určenej podľa ods. 7 tohto Článku.
(11) Znenie Článku XII. ods. 6, 8 a 9 VZN platia pre občana - žiadateľa s trvalým pobytom
mimo Prešovského samosprávneho kraja rovnako.
(12) Zariadenie sociálnych služieb uzatvorí písomnú dohodu s občanom - žiadateľom s
trvalým pobytom mimo Prešovského samosprávneho kraja, resp. zákonným zástupcom
alebo príbuzným o platení úhrady v plnej výške. V dohode sa ďalej upraví spôsob
financovania drobných nákupov osobnej spotreby a poplatkov za lekárske ošetrenie, resp.
lieky občana - žiadateľa s trvalým pobytom mimo Prešovského samosprávneho kraja a
dohodne sa zodpovednosť nad prevzatím starostlivosti o tohto občana v prípade, že
tomuto bude skončený pobyt v zariadení sociálnych služieb v zmysle § 97 ods. 6 zákona č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
(13) Počas poskytovania sociálnej starostlivosti občanovi – žiadateľovi s trvalým pobytom
mimo Prešovského samosprávneho kraja zariadenie sociálnych služieb prihlási tohto
občana v zariadení na prechodný pobyt.
Článok XVI.
Osobné vybavenie
(1) Osobné vybavenie poskytuje domov sociálnych služieb a domov dôchodcov občanovi,
ktorému sa v tomto zariadení poskytuje starostlivosť celoročne, s prihliadnutím na potreby
občana, jeho zdravotný stav, finančné a majetkové pomery resp. účasť na pracovnej
terapii. Za osobné vybavenie sa považuje osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické
potreby.
(2) Rozsah osobného vybavenia určí zariadenie sociálnych služieb v internej smernici.
(3) Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje občanovi, sa eviduje na osobnej karte občana.
Článok XVII.
Úschova cenných vecí
(1) Domov sociálnych služieb, resp. domov dôchodcov prevezmú do úschovy cenné veci
vrátane vkladných knižiek, osobných účtov a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich
úschovu požiada pri nástupe do týchto zariadení sociálnych služieb alebo počas

starostlivosti v nich, na základe zmluvy o úschove. Zariadenie sociálnych služieb vedie
evidenciu uzavretých zmlúv o úschove.
(2) Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy podľa
odseku 1 zariadenie sociálnych služieb na žiadosť zákonného zástupcu občana.
(3) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena a zariadenie
sociálnych služieb vedie o nich evidenciu.
(4) Zariadenie sociálnych služieb raz za štvrťrok vykoná inventarizáciu cenných vecí
prevzatých do úschovy.
(5) Postup, spôsob realizácie a zodpovednosť zamestnancov pri úschove cenných vecí
zariadenie sociálnych služieb určí v internej smernici.
(6) Peňažné pohľadávky, aktíva a veci zomrelého občana, ktorému sa poskytovala
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb spíše a protokol o majetku zomrelého občana
zariadenie sociálnych služieb bezodkladne prihlási na dedičské konanie (§§ 47, 47a, 97
ods. 6 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov).
(7) Zariadenie vedie evidenciu o dedičských konaniach po zomrelých občanoch.
Článok XVIII.
Počet detí v skupine v domove sociálnych služieb
(1) V domove sociálnych služieb pre deti môže byť v skupine najviac
a) šesť detí vo veku do desať rokov,
b) osem detí vo veku nad desať rokov,
c) šesť detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť na lôžku,
d) šesť detí, ktoré sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (§ 51 zákona č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov).
(2) Pri kultúrnych podujatiach, rekreačných podujatiach a športových podujatiach môže byť
v skupine najviac desať detí a pri plávaní, korčuľovaní a lyžovaní najviac šesť detí.
(3) V diagnostickom oddelení, ktoré je zriadené v domove sociálnych služieb pre deti, môže
byť v skupine najviac desať detí.
Článok XIX.
Úhrada za služby poskytované nad rámec nevyhnutnej a ďalšej starostlivosti uvedenej
v zákone o sociálnej pomoci
(1) Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí úhradu za
služby poskytované nad rámec nevyhnutnej a ďalšej starostlivosti uvedenej v zákone o
sociálnej pomoci (napr. kadernícke služby, pedikúra, preprava na lekárske ošetrenie
služobným motorovým vozidlom a pod.)
(2) Úhrada za služby uvedené v odseku 1 sa určí v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
(3) Cena služby uvedenej v odseku 1 sa určí ako skutočná cena nákladov zariadenia
sociálnych služieb, vynaložených na zabezpečenie služby.

(4) Ceny služieb zariadenie sociálnych služieb sprístupní v cenníku služieb poskytovaných
nad rámec nevyhnutnej a ďalšej starostlivosti určenej v zákone o sociálnej pomoci.
Podkladom pre určenie cien v cenníku je kalkulácia nákladov za službu.
Článok XX.
Spôsob určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti
alebo pracovnej terapie
(1) Výška odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej
terapie sa určí ako 50 % rozdielu medzi zaplatenou cenou hnuteľnej veci a súčtom
nákladov na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu a technologicky
nevyhnutných ostatných priamych a nepriamych nákladov na zhotovenie hnuteľnej veci.
(2) Spôsob určenia výšky odmeny podľa ods. 1 a spôsob jej vyplácania upraví zariadenie
sociálnych služieb internou smernicou.
Článok XXI.
Záverečné ustanovenie
(1) Zrušuje sa VZN č. 3/2003 PSK o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne
služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených PSK a za
opatrovateľskú a prepravnú službu poskytovanú na území PSK v znení zmien a doplnení
vykonaných Dodatkom k VZN č. 3/2003 PSK a Dodatkom č. 2 k VZN č. 3/2003 PSK.
(2) VZN PSK č. 10/2006 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby
poskytované na území PSK bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. februára 2006
unesením č. 14/2006. Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 21. februára 2006 a účinnosť
nadobúda dňom 1.4.2006.
V Prešove dňa 22. februára 2006

................................................................
MUDr. Peter Chudík
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

Prílohy k VZN č. 10/2006
Príloha č. 1
Výška stravnej jednotky
bod 1) Stravná jednotka je pre občana
vo veku
do 3 rokov
od 3 rokov do 6 rokov
od 6 rokov do 10 rokov
od 10 rokov do 15 rokov
nad 15 rokov

50 Sk až 79 Sk
52 Sk až 85 Sk
55 Sk až 93 Sk
59 Sk až 98 Sk
63 Sk až 104 Sk

bod 2) na prilepšenie stravy sa zvyšujú výdavky na potraviny o sumu 200 Sk na občana na
rok

Príloha č. 2
Výška úhrady za opatrovateľskú a prepravnú službu
bod 1) Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny napr. umývanie,
česanie, pomoc pri obliekaní, pomoc pri presovaní
na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri
použití WC, prebaľovanie
b) holenie
c) kúpanie vrátane umytia vlasov, strihania nechtov
d) kúpanie na lôžku vrátane umytia vlasov, strihania
nechtov
e) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého
jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
f) dohľad
bod 2) Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
b) donáška vody zo studne
c) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti
d) upratovanie domácnosti
e) príprava a varenie raňajok, obeda, príp.olovrantu
alebo večere
f) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne

7 Sk/úkon
3 Sk/úkon
7 Sk/úkon
10 Sk/úkon
9 Sk/deň
13 Sk/hodina

10 Sk/deň
5 Sk/deň
15 Sk/deň
50 Sk/deň
19 Sk/deň
7 Sk/kg.

bod 3) Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
b) vybavovanie úradných záležitostí

10 Sk/úkon
10 Sk/úkon.

bod 4) Sprevádzanie na lekárske ošetrenie

22 Sk/deň.

bod 5) 5 Sk za 1 km prepravnej vzdialenosti.
bod 6) 20 Sk za každú začatú polhodinu.

Príloha č. 3
Výška úhrady za bývanie a používanie vlastného elektrospotrebiča
bod 1) 3 Sk Sk za 1 m2 podlahovej plochy
bod 2) a) 9 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,
b) 5 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,
c) 3 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného
občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.
bod 3) 2 Sk za 1 m2 podlahovej plochy
bod 4) 32 Sk na deň
bod 5) 1 Sk za každý elektrospotrebič jednotlivo
bod 6) 3 Sk za každý spotrebič jednotlivo

Príloha č. 4
Výška úhrady za zaopatrenie a dohľad
bod 1) a) celoročne
1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana,
v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby
pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane
holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
alebo čiastočnej bezvládnosti občana

37 Sk

2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana,
v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci
uvedenej pod bodom 1 pomoc inej osoby
pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri
použití WC alebo sústavný dohľad u občanov
s ťažkými duševnými poruchami a poruchami
správania alebo prevažnej bezvládnosti občana
alebo ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú
starostlivosť

48 Sk

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana,
v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných
úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt
na lôžku alebo úplnej bezvládnosti občana
alebo dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú
starostlivosť

60 Sk

b) týždenne
4. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 1
5. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 2
6. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 3

33 Sk
41 Sk
49 Sk

c) denne nad štyri hodiny
1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 3

20 Sk
24 Sk
28 Sk

d) denne do štyroch hodín
1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) ods. 3

17 Sk
19 Sk
22 Sk

bod 2) a) celoročne a týždenne
b) denne
1. viac ako štyri hodiny
2. do štyroch hodín

27 Sk

bod 3) a) celodennou formou
b) pobytovou formou

20 Sk
27 Sk

bod 4) 15 Sk na deň

16 Sk
13 Sk

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Opatrenie
predsedu Prešovského samosprávneho kraja
V zmysle Dodatku č. 2 k VZN č.3/2003 PSK o spôsobe určenia úhrady a výšky
úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených PSK
a za opatrovateľskú a prepravnú službu poskytovanú na území PSK, sa určuje výška
priemerných bežných výdavkov na občana na deň pre potreby určenia úhrady za
starostlivosť poskytovanú občanom – žiadateľom s trvalým pobytom mimo Prešovského
samosprávneho kraja podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK nasledovne:
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Názov ZSS
DSS Alia Bardejov
DSS Dúha Bardejov
DSS Jabloň
DSS Spišské Podhradie
DSS Spišský Štvrtok
DSS Kalinov
DSS Batizovce
DSS Ličartovce
DSS Petrovany
DSS Prešov, Važecká
DSS Prešov, Volgogradská
DSS Brezovička
DSS Dúbrava
DD a DSS Nová Sedlica
DSS Legnava
DSS Stropkov
DD a DSS Svidník
DSS Vranov nad Topľou
DD a DSS Humenné
DD a DSS Stará Ľubovňa
DD a DSS Spišská Stará Ves
DD a DSS Tovarné
DSS Humenné - Podskalka
DSS Giraltovce
DSS Ľubica
DSS Osadné
DD a DSS Medzilaborce

Priemerné bežné
výdavky na klienta na
deň (v Sk)
606
564
537
502
513
530
493
483
569
683
670
855
482
541
604
503
414
662
586
432
703
408
644
554
808
624
483

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2006
a končí dňom 31. januára 2007.

MUDr. Peter Chudík
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

