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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a 
§11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 81 a § 72 ods. 2 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 (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“) a podľa § 47 ods. 13 a § 48 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o  
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  305/2005 Z. z.“), vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení 
sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových 
strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 
 

 
I. ČASŤ 

 
 

1. Druhá časť v článku 3 v ods. 1 bode c) sa mení nasledovne:  
 

   „Pomoc  pri odkázanosti fyzickej  osoby na pomoc  inej  fyzickej  osoby podľa prílohy 
č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách v závislosti od stupňa 
odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu 
nasledovne: 
 
   v zariadení pre seniorov: 
 
    - pre celoročnú pobytovú formu 
     II. stupeň odkázanosti      1,60 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,70 € 
     IV. stupeň odkázanosti     1,90 € 
     V.  stupeň odkázanosti     2,10 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,30 €  
 
    - pre týždennú pobytovú formu 
     II.  stupeň odkázanosti      1,30 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,45 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,60 € 
     V.  stupeň odkázanosti      1,80 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,00 €  
 
    - pre ambulantnú formu nad štyri hodiny denne 
     II.  stupeň odkázanosti      0,90 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,00 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,25 € 
     V.  stupeň odkázanosti     1,40 € 
     VI. stupeň odkázanosti     1,60 €  
 

- pre ambulantnú formu do štyroch hodín denne 
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II. stupeň odkázanosti      0,70 € 
III. stupeň odkázanosti      0,80 € 
IV. stupeň odkázanosti      1,00 € 
V. stupeň odkázanosti      1,10 € 

     VI. stupeň odkázanosti      1,30 € 
 
 
   v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku: 
 
    - pre celoročnú pobytovú formu 
     II. stupeň odkázanosti      1,70 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,80 € 
     IV. stupeň odkázanosti     2,00 € 
     V.  stupeň odkázanosti     2,20 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,40 €  
 
    - pre týždennú pobytovú formu 
     II.  stupeň odkázanosti      1,50 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,60 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,70 € 
     V.  stupeň odkázanosti      1,80 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,00 €  
 
    - pre ambulantnú formu nad štyri hodiny denne 
     II.  stupeň odkázanosti      0,90 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,00 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,30 € 
     V.  stupeň odkázanosti     1,40 € 
     VI. stupeň odkázanosti     1,70 €  
 

- pre ambulantnú formu do štyroch hodín denne 
II. stupeň odkázanosti      0,70 € 
III. stupeň odkázanosti      0,80 € 
IV. stupeň odkázanosti      0,90 € 
V. stupeň odkázanosti      1,00 € 

     VI. stupeň odkázanosti      1,30 € 
  
 
    v špecializovanom zariadení: 
 
    - pre celoročnú pobytovú formu 
     II. stupeň odkázanosti      1,80 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,90 € 
     IV. stupeň odkázanosti     2,10 € 
     V.  stupeň odkázanosti     2,30 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,50 €  
 
    - pre týždennú pobytovú formu 
     II.  stupeň odkázanosti      1,50 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,60 €  
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     IV. stupeň odkázanosti     1,80 € 
     V.  stupeň odkázanosti      2,00 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,15 €  
 
    - pre ambulantnú formu nad štyri hodiny denne 
     II.  stupeň odkázanosti      1,00 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,10 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,35 € 
     V.  stupeň odkázanosti     1,45 € 
     VI. stupeň odkázanosti     1,70 €  
 

- pre ambulantnú formu do štyroch hodín denne 
II. stupeň odkázanosti      0,80 € 
III. stupeň odkázanosti      0,90 € 
IV. stupeň odkázanosti      1,10 € 
V. stupeň odkázanosti      1,20 € 

     VI. stupeň odkázanosti      1,40 € 
 
 

2. Druhá časť v článku 4 bode 4.1 ods. 4 sa mení nasledovne: 
 

   „Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a 
príslušenstva obytnej miestnosti je 0,15 €. 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 ubytovaním“.  
 

 
3. Druhá časť v článku 4 bode 4.2 ods. 10 sa mení nasledovne: 

 
 „Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení 
sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim 
celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň a prijímateľa  
   vo veku do 3 rokov     2,00 až 3,00 €  
   vo veku od 3 rokov do 6 rokov   2,10 až 3,20 € 
   vo veku od 6 rokov do 10 rokov   2,20 až 3,45 €  
   vo veku od 10 rokov do 15 rokov   2,30 až 3,75 € 
   vo veku nad 15 rokov    2,40 až 3,90 €  
 
   Výšku stravnej jednotky, zohľadňujúcu miestne podmienky, schvaľuje Úrad 
Prešovského samosprávneho kraja, odbor sociálny na základe žiadosti zariadenia sociálnych 
služieb. 
 
 

4. Druhá časť v článku 4 bode 4.3 ods. 5 sa mení nasledovne: 
 
 „Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,25 €.“ 
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5. Druhá časť v článku 4 bode 4.3 ods. 6 sa mení nasledovne: 
 
 „Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na 
prijímateľa vo výške 0,25 €.“ 
 

 
6. Druhá časť v článku 7 ods. 5 sa mení nasledovne: 

 
  „Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania sa stanovuje v rozsahu 
denného dohľadu v hodinách takto: 
 

a) od  2 do  6 hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  
    (II. – III. stupeň odkázanosti)    vo výške 0,30 € na deň  

b) nad 6 do 12 hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  
    (IV. – V. stupeň odkázanosti)    vo výške 0,50 € na deň  

c) nad 12 hodín  
    (VI. stupeň odkázanosti)     vo výške 0,70 € na deň „ 

 
 

7. Tretia časť článok 10 ods. 4 sa mení nasledovne: 
 

„Denná  úhrada  za bývanie  je  0,55 €.  V tejto   sadzbe  sú  zahrnuté  výdavky za 
užívanie podlahovej plochy a príslušenstva obytnej miestnosti,  spoločných priestorov  
a vecné  plnenie spojené s bývaním.“  
 
 

8. Tretia časť článok 10 ods. 7 sa mení nasledovne: 
 

„Výška   úhrady  za  obslužné   činnosti  je  na  deň  na  dieťa  pri starostlivosti 
v krízovom stredisku, ktorá sa poskytuje: 
   a)  celodennou formou 0,70 € 
   b)  pobytovou formou  1,00 € „ 
 
 

9. Štvrtá časť článok 11 ods.1 sa mení nasledovne: 
 
   „Suma úhrady za poskytované sociálne služby stanovená týmto všeobecne záväzným 
nariadením v Druhej časti článku 3 ods. 1 písm. c), v Druhej časti článku 4 bod 4.1 ods. 4, 
v Druhej časti článku 4 bod 4.3 ods. 5 a ods. 6 a v Druhej časti článku 7 ods. 5, bude upravená 
Opatrením predsedu PSK po predchádzajúcom schválení v Komisii sociálnej pri 
Zastupiteľstve PSK vždy s účinnosťou od 1. júla kalendárneho roka o zmenu cenovej hladiny, 
ktorú udáva miera inflácie vyhlásená Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok.“ 
 
 

10. Ostatné  ustanovenia  Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho 
kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, 
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja ostávajú nezmenené. 
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II. ČASŤ 
 

 
1. Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja  č. 30/2012 bolo 

v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2011 Z.z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Uznesením 
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 415/2012 zo dňa 11.12.2012.  
 
 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda 
platnosť dňom jeho schválenia v Zastupiteľstve PSK a účinnosť 01.01.2013, okrem Štvrtej 
časti, článku 11 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.07.2014.  
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 11.12.2012                                         

MUDr. Peter Chudík 
                              predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


