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Návrh na uznesenie  

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 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  

 

 

SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. ......./2019 o určení 
sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

 

 

V súčasnosti platné VZN PSK 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 PSK v znení neskorších zmien sa zásadné nemenilo od roku 2012, to 

znamená, že 7 rokov sa nemenila ani výška úhrady za sociálne služby, čo spôsobuje stále väčšie a väčšie 

rozdiely v platení úhrady za sociálne služby u neverených a verejných poskytovateľov, ani sa 

nezjednodušil výpočet výšky úhrad pre prijímateľov sociálnej služby, čo vedie k zbytočnej administrácii 

a komplikovanosti pri určovaní jednotlivých súm úhrad. Na základe tejto skutočnosti vznikla na odbore 

sociálnych vecí a rodiny PSK pracovná skupina zložená zo zamestnancov odboru, ale aj vybraných 

štatutárnych zástupcov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za účelom 

vytvorenia nového VZN, ktoré je postavené na dvoch základných pilieroch. 

 

 

Hlavné piliere nového VZN : 

1. Finančná udržateľnosť poskytovaných sociálnych služieb  
2. Prehľadnosť a jednoduchosť systému výpočtu úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 

 

 

Finančná udržateľnosť poskytovaných sociálnych služieb: 

 

 Od roku 2012, kedy bolo schválené VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy 

úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK došlo k celkovému nárastu všetkých nákladových položiek, čo má za 

následok nárast bežných výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 

pričom nárast príjmov z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb nereflektoval na tieto zmeny takmer 

vôbec. Zhruba 70 až 75% nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK tvoria náklady na celkovú cenu práce zamestnancov. Je nutné 

poznamenať, že od roku 2012 sa minimálna mzda v národnom hospodárstve zvýšila o 59,02% ( z 327 

Eur v roku 2012 na 520 Eur v roku 2019)  a priemerná mzda v odvetví Zdravotná a sociálna pomoc 

o 32% ( zo 770 Eur v roku 2012 na 1013 Eur v roku 2019), pričom ťahúňom rastu priemernej mzdy 

v tejto oblasti boli skôr zdravotnícke zariadenia a profesie.  

Priemerná mzda v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti PSK (mimo pracovných pozícií 

riaditeľov zariadení) bola v roku 2018 na úrovni 728,04 Eur, čo je oproti roku 2012, kedy táto mzda 

bola na úrovni 538 Eur, nárast o 35,31%. Veľkú časť nárastu pripisujeme predovšetkým roku 2018 



a Agende 600, kde sa garantovala výška tarifného platu u odborných zamestnancov na úrovni 

minimálne 600 Eur. (Viď graf  a tabuľka č.1 – porovnanie platov) 

Graf č. 1 

 

 

Tabuľka č. 1 

Rok Zdrav. a soc. pomoc Min. mzda Priemerná mzda 

2012 770 327 538 

2013 800 337 539,99 

2014 839 352 554,56 

2015 858 380 595,93 

2016 908 405 640,61 

2017 945 435 658,45 

2018 1013 480 728,04 

2019   520   

 

 

 

Z analýzy vyplýva neustála potreba navyšovania finančných prostriedkov na mzdové ohodnotenie 

zamestnancov v súvislosti s rastom miezd v národnom hospodárstve, ako aj v súvislosti so zmenami 

v ohodnocovaní zamestnancov vo verejnom sektore a zvyšovaním príplatkov v prevádzkach 

s nepretržitou činnosťou.  
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Zároveň je nutné poukázať na skutočnosť neustáleho zvyšovania bežných výdavkov na sociálne 

zabezpečenie do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, kde od roku 2012 do 

roku 2019 došlo k navýšeniu výdavkov zo sumy 19 664 898 Eur na sumu  26 593 374 Eur, čo 

predstavuje nárast o 6 928 476 Eur. Na strane druhej výška úhrad od prijímateľov sociálnej služby od 

roku 2012 stagnuje a nepokrýva ani nárast inflácie za sledované obdobie (viď graf a tabuľka č.2 – výška 

výdavkov a úhrad v ZSS). 

Graf č.2 

 

 

Tabuľka č.2 

Rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Platby od prijímateľov 

2012 19 664 898 601 948 4 650 144 

2013 19 533 592 500 981 4 944 890 

2014 20 092 547 1 250 089 4 922 925 

2015 21 665 766 1 000 970 4 922 484 

2016 21 910 936 876 649 4 643 969 

2017 22 331 350 4 245 113 4 641 131 

2018 23 829 517 2 908 656 4 684 614 

2019 
26 593 374* 

 2 240 847*      4 400 000* 

*schválený rozpočet pre rok 2019  
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Po schválení návrhu VZN by došlo k čiastočnej úprave a vyrovnaniu   rozdielov vo výške úhrad od 

prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

a v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré prevádzkujú verejní poskytovatelia sociálnych služieb (obce 

a mestá), kde sa výška úhrad za sociálnu službu na základe cenníka začína na sume 330 Eur na mesiac 

( zdroj VZN mesta Prešov, cenník služieb v ZpS Snina) a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, 

kde sa výška úhrad za sociálnu službu na mesiac začína na výške 390 Eur ( zdroj Sociálny dom Antic BJ 

n.o., Atrium Svidník, n.o.).  V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 

priemerná mesačná úhrada od prijímateľa sociálnej pomoci na úrovni  212,04 Eur.  

Vplyvom stagnácie výšky úhrad od prijímateľov sociálnej služby a rastom priemerných bežných 

výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK rastie aj zákonný záväzok 

samosprávneho kraja vo vzťahu k vyplácaniu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v zmysle §75 ods. 3) zákona NR SR      

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“). Na základe tejto 

zákonom stanovenej povinnosti PSK v zmysle § 77 zákona vypočítava výšku finančného príspevku na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorá je vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými 

výdavkami v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti PSK v danom druhu a forme služby za 

predchádzajúci rok a priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého 

finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby vyplácaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú 

v pôsobnosti samosprávneho kraja. Z uvedeného vzorca je zrejmé, že jeho dve veličiny (priemerné 

bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy z úhrad od prijímateľov sociálnej služby) môžu byť 

regulované a ovplyvňované zo strany PSK. Trend rastu priemerných bežných výdavkov v zariadeniach 

je zrejmý a má dynamicky stúpajúci trend, je preto nutné prispôsobiť tomu aj úpravu výšky úhrad od 

prijímateľov sociálnych služieb, ktoré sa od roku 2012 upravovali len minimálne, a v žiadnom prípade 

nereflektovali na zvyšovanie všetkých nákladových položiek na strane bežných výdavkov v zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby. Táto skutočnosť spôsobila v roku 2019 nárast vyplácania finančného 

príspevku na prevádzku sociálnej služby oproti roku 2018 o 1 872 938 EUR. 

Rok 2018 PSK vyplatil finančný príspevok na prevádzku soc. služby celkovo................... 4 606 162 EUR 

Rok 2019 schválený celkový finančný príspevok na prevádzku soc. služby.....................  6 479 100 EUR 

 

V nasledujúcej  tabuľke uvádzame  priemerné výšky dôchodkov u prijímateľov sociálnych služieb 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a ich priemerné úhrady v týchto 

zariadeniach za roky 2012 a 2019.



Priemerný dôchodok 

prijímateľov soc. 

služby v zariadeniach 

v roku 2012

Medián dôchodku 

prijímateľov soc. 

služby v 

zariadeniach v roku 

2012

Priemerné úhrady 

prijímateľov soc. 

služieb v 

zariadeniach v roku 

2012

Priemerný 

dôchodok 

prijímateľov soc. 

služby v 

zariadeniach v roku 

2019

Medián dôchodku 

prijímateľov soc. 

služby v 

zariadeniach v roku 

2019

Priemerné úhrady 

prijímateľov soc. 

služieb v 

zariadeniach v roku 

2019

Stará Ľubovňa Domov pre seniorov 325,50                           332,80                         221,41                          421,73                      423,75                                              269,53   

Továrne CSS Ametyst 301,74                           294,15                         202,16                          352,74                      344,35                      222,22                      

Giraltovce DSS Giraltovce 276,61                           280,40                         197,61                          336,95                      337,70                      223,53                      

Prešov CSS Vita Vitalis 271,07                           274,40                         185,30                          336,97                      332,60                      208,96                      

Svidník Senior dom Svida 320,92                           328,00                         195,76                          387,00                      385,00                      224,84                      

Batizovce CSS Domov pod Tatrami 270,88                           265,80                         232,88                          321,92                      315,90                      241,44                      

Dúbrava CSS Dúbrava 263,06                           264,90                         199,88                          313,05                      318,95                      221,96                      

Legnava DSS Legnava 271,25                           180,91                         195,15                          311,16                      310,70                      211,81                      

Kalinov CSS Dúhovy sen 257,87                           254,50                         256,70                          312,52                      300,90                      188,11                      

Jabloň DSS Jabloň 263,14                           254,40                         205,64                          306,40                      301,10                      230,75                      

Bardejov ZSS Egídius 268,22                           267,80                         207,04                          307,78                      305,60                      242,37                      

Ličartovce CSS Clementia 293,57                           204,59                          354,29                      233,90                      

Humenné/ Ptičie CSS Garden 298,75                           297,10                         209,54                          343,36                      344,40                      225,72                      

Sabinov DSS Sabinov 254,30                           264,00                         218,10                          305,70                      294,00                      240,42                      

Spišské Podhradie DSS sv. Jána z Boha 269,66                           264,30                         196,83                          319,06                      315,46                      216,96                      

Snina CSS Zátišie 305,73                           289,90                         190,32                          348,50                      344,70                      190,48                      

Stropkov DSS Stropkov 290,80                           284,11                         198,21                          326,59                      327,30                      227,96                      

Humenné ZSS Aktig 343,48                           341,60                         197,15                          387,64                      409,90                      226,92                      

Brezovička DSS Brezovička 293,05 289,90 205,24 343,50 344,40                      237,43                      

Kežmarok CSS Kežmarok 226,42                           255,50                         117,73                          332,66                      319,95                      158,84                      

Prešov CSS Slnečný dom 310,86                           297,55                         79,46                             354,95                      344,40                      93,55                         

Medzilaborce ZSS Dotyk 309,79                           314,40                         201,27                          362,26                      360,30                      227,14                      

Nová Sedlica Domov v Poloninách 291,05 304,1 180,45                          342,01 325,9 184,68                      

Spišská Stará Ves ZSS Jasoň 327,10                           332,90                         200,77                          392,15                      410,40                      235,88                      

Vranov nad Topľou DSS Vranov n/T. 301,97                           296,15                         126,16                          350,29                      342,52                      115,59                      

212,04                      

Názov a adresa zariadenia 



Po schválení navrhovaného VZN by došlo k zvýšeniu príjmov z úhrad za sociálnu službu PSK na mesiac v priemere o 63 tis. Eur pri zohľadnení ochrany príjmu 

prijímateľa ( pri pobytových zariadeniach musí ostať prijímateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na mesiac min. 25% sumy životného minima, čo predstavuje cca. 51 Eur). V tomto prípade 

nastupuje princíp solidarity, kedy PSK v rámci svojho rozpočtu čiastočnou alebo plnou úhradou dotuje a vykrýva aj tieto skutočnosti.  

 

V zariadení Garden Humenné momentálne prebieha schvaľovanie 13 dôchodkov Sociálnou poisťovňou pre prijímateľov sociálnej služby a preto v tejto chvíli 

nie je možné vyčísliť ich výšku a ani výšku úhrad.

Aktuálna úhrada v Eur 

spolu v zariadení

Nová úhrada v Eur 

spolu v zariadení

Nová úhrada v Eur 

po zohľadnení 

ochrany príjmu

Rozdiel medzi 

aktuálnou a novou 

úhradou v Eur po 

zohľadnení 

ochrany príjmu v 

zariadení za 1 

mesiac

Rozdiel medzi 

aktuálnou a novou 

úhradou v Eur po 

zohľadnení 

ochrany príjmu v 

zariadení za 6 

mesiacov

Rozdiel medzi 

aktuálnou a novou 

úhradou v Eur po 

zohľadnení 

ochrany príjmu v 

zariadení za 12 

mesiacov

Rozdiel medzi 

aktuálnou a 

novou úhradou v 

% v zariadení

Stará Ľubovňa Domov pre seniorov 38 144,40                     47 736,30                 44 713,62                 6 569,22                   39 415,32                                   78 830,64   17,22                     

Továrne CSS Ametyst 36 288,15                     47 490,90                 39 903,12                 3 614,97                   21 689,82                 43 379,64                 9,96                        

Giraltovce DSS Giraltovce 25 597,56                     33 506,68                 26 844,35                 1 246,79                   7 480,74                   14 961,48                 4,87                        

Prešov CSS Vita Vitalis 23 114,87                     30 931,75                 30 815,14                 7 700,27                   46 201,62                 92 403,24                 33,31                     

Svidník Senior dom Svida 25 958,31                     35 812,80                 32 544,78                 6 586,47                   39 518,82                 79 037,64                 25,37                     

Batizovce CSS Domov pod Tatrami 29 442,54                     37 461,00                 31 441,24                 1 998,70                   11 992,20                 23 984,40                 6,78                        

Dúbrava CSS Dúbrava 16 528,27                     22 282,80                 18 108,69                 1 580,42                   9 482,52                   18 965,04                 9,56                        

Legnava DSS Legnava 12 297,90                     16 800,00                 14 264,51                 1 966,10                   11 799,66                 23 599,32                 15,98                     

Kalinov CSS Dúhovy sen 11 518,36                     16 056,00                 14 901,02                 3 382,66                   20 295,96                 40 591,92                 29,36                     

Jabloň DSS Jabloň 14 017,20                     19 354,50                 16 167,06                 2 149,86                   12 899,16                 25 798,32                 15,33                     

Bardejov ZSS Egídius 16 986,95                     21 873,00                 18 856,96                 1 870,01                   11 220,06                 22 440,12                 11,00                     

Ličartovce CSS Clementia 19 119,90                     25 239,00                 21 824,79                 2 704,89                   16 229,34                 32 458,68                 14,14                     

Humenné/ Ptičie CSS Garden 14 181,06                     19 535,86                 10 824,55                 

Sabinov DSS Sabinov 20 991,00                     24 999,00                 23 543,65                 2 552,65                   15 315,90                 30 631,80                 12,16                     

Spišské Podhradie DSS sv. Jána z Boha 16 902,11                     26 673,00                 20 576,45                 3 674,34                   22 046,04                 44 092,08                 21,73                     

Snina CSS Zátišie 11 098,50                     15 120,00                 14 909,76                 3 811,26                   22 867,56                 45 735,12                 34,34                     

Stropkov DSS Stropkov 18 322,82                     23 839,08                 20 046,99                 1 724,17                   10 345,02                 20 690,04                 9,40                        

Humenné ZSS Aktig 9 100,20                       12 474,72                 10 373,57                 1 273,37                   7 640,22                   15 280,44                 13,99                     

Brezovička DSS Brezovička 4 986,27 6 135,00 7 468,49 2 482,22 14 893,32                 29 786,64                 49,78                     

Kežmarok CSS Kežmarok 6 040,64                       7 821,43                   7 728,95                   1 688,31                   10 129,86                 20 259,72                 27,94                     

Prešov CSS Slnečný dom 1 374,44                       1 928,60                   3 299,56                   733,30                      4 639,80                   9 279,60                   29,02                     

Medzilaborce ZSS Dotyk 8 901,04                       11 796,60                 10 835,14                 1 934,10                   11 604,60                 23 209,20                 21,76                     

Nová Sedlica Domov v Poloninách 4 967,70                       6 692,10                   5 846,31                   878,61                      5 271,66                   10 543,32                 17,68                     

Spišská Stará Ves ZSS Jasoň 3 443,02                       4 501,56                   4 235,21                   792,19                      4 753,14                   9 506,28                   23,00                     

Vranov nad Topľou DSS Vranov n/T. 2 403,50                       3 255,56                   2 942,21                   538,71                      3 232,60                   6 464,52                   22,41                     

391 726,71                   519 317,24               453 016,12               63 453,59                 380 964,94              761 929,20              19,84                     

Názov a adresa zariadenia 

S P O L U



 

 

Prehľadnosť a jednoduchosť systému výpočtu úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 

V schvaľovanom VZN je zakoncipovaný nový systém určenia sumy úhrady za sociálnu službu, spôsob 

jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorý 

stanovuje úhradu za sociálnu službu v zložení za ubytovanie podľa počtu postelí, príslušenstva 

a rozmeru izby a za stravovanie, kde je ponechaná možnosť pre zariadenia sociálnych služieb určiť 

konečné sumy za dennú stravnú jednotku a aj za jej percentuálne rozloženie podľa druhov denného 

jedla. Všetky ostatné odborné a obslužné činnosti nie sú spoplatnené. Iné činnosti si môžu jednotlivé 

zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK spoplatniť na základe vlastných 

vnútorných predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE   

PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA 

 

č.     /2019 

 

o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Prešovského samosprávneho kraja  

 

 

Dátum začatia pripomienkového konania: 23.5.2019 

 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3.6.2019 

 

Schválenie:    .................. Uznesením Z PSK č. …/2019 

 

Platnosť:    dňom vyvesenia /zverejnenia ......2019 

 

Zverejnenie:    .................. 

 

Účinnosť:            ....................  

 

 



 

 

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 § 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“) vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie. 

ČLÁNOK  1 
Úvodné ustanovenia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN“) ustanovuje: 

1.  určenie sumy úhrady za sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zariadenia sociálnych služieb“),  

2.  spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu. 
 

ČLÁNOK  2 
Určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a platenia 

v zariadeniach sociálnych služieb 
 

1) Prešovský samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia 
a platenia v uvedených zariadeniach:  

a)  útulok, 

b)  domov na polceste, 

c)  zariadenie núdzového bývania, 

d)  zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, 

e)  zariadenie podporovaného bývania, 

f)  rehabilitačné stredisko, 

g)  domov sociálnych služieb,      

h)  špecializované zariadenie,                 

i)  integračné centrum.  
 

2) V zariadení sociálnych služieb sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, terénnou 
formou, týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas alebo na 
určitý čas. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje v pracovných dňoch a v pracovnom čase. 
Pri týždennej pobytovej forme sa sociálne služby neposkytujú počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov 
a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na 
pracovný deň, možno týždennú sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní.  

3) Zariadenie sociálnych služieb, ako poskytovateľ sociálnej služby, je povinné vykonávať odborné 

činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať 

podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh 

sociálnej služby, ktorý poskytuje. 

4) Zariadenie sociálnych služieb, ako poskytovateľ sociálnej služby, môže vykonávať, zabezpečovať 

alebo utvárať podmienky aj na vykonávanie iných činností, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby. 

Poskytovateľ spôsob zabezpečenia a vykonávania iných činností upraví vo svojom vnútornom predpise.   



 

 

ČLÁNOK  3 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti 
 

1) Úhrada za jednotlivé odborné činnosti v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 sa stanovuje na deň na 
prijímateľa sociálnej služby vo výške  0,00 €.  
 

ČLÁNOK  4 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti 

 
1)  Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním 
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch. 

 
4.1 Ubytovanie 

 
1) Výška úhrady za ubytovanie v zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí za užívanie: 
 

A. Obytnej miestnosti s príslušenstvom 
 

a)   jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 20 m2,  
 ak príslušenstvo užíva sám  ........................................................................... 9,00 € 
b)   jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou do 20 m2, 
 ak príslušenstvo užíva sám  ........................................................................... 8,60 € 
 
c)   jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 20 m2,  
 ak príslušenstvo užívajú viacerí  ................................................................... 8,20 € 
d)   jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou do 20 m2,  

 ak príslušenstvo užívajú viacerí  ................................................................... 7,80 € 
e)   dvojposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 25 m2  ......... 7,40 € 
f)  dvojposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou do 25 m2  .......... 7,00 € 
g)   viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou nad 30 m2   6,80 € 
h)   viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 30 m2   6,60 € 

 
B. Obytnej miestnosti bez príslušenstva 

 

a)   jednoposteľovej obytnej miestnosti,   ............................................................ 7,00 € 
b)  dvojposteľovej obytnej miestnosti,   .............................................................. 6,70 € 
c)   viac ako dvojposteľová obytná miestnosť ..................................................... 6,50 € 

 
2)  Pre účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa do veľkosti podlahovej plochy započíta podlahová 
plocha: 

a)  obytnej miestnosti 
b)  príslušenstva obytnej miestnosti, kde patrí najmä predsieň, obývacia miestnosť, kuchyňa 

alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou 
obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé. 

 

3) Výška úhrady za ubytovanie v útulku a domove na pol ceste na deň na prijímateľa, pričom za 

prijímateľa sa považuje dospelá fyzická osoba sa určí:  



 

 

a)  pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi vo výške mesačného príspevku 
 na bývanie určeného v ustanovení §14 ods.2 zákona NR SR č.417/2013 Z.z. o pomoci 

v hmotnej núdzi  
b)  pre poberateľa čiastočného invalidného dôchodku,   .................................... 2,00 € 
c)   pre poberateľa rodičovského príspevku   ...................................................... 2,00 €                
d)  pre poberateľa plného invalidného, starobného alebo výsluhového 
 dôchodku, dávky v nezamestnanosti a pre zamestnaného vo výške   ........... 4,00 € 

 
4) Sumu úhrady za ubytovanie a stravovanie pre príbuzného na deň určí poskytovateľ vnútorným 
predpisom, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 
 
 

4.2  Stravovanie 

1) 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 určená na deň/na prijímateľa: 

 
vo veku do 15 rokov                 2,30 €  až   3,80 € 
vo veku nad 15 rokov               2,50 €  až   4,20 € 

 
Výšku stravnej jednotky, zohľadňujúcu miestne podmienky, schvaľuje Úrad Prešovského 

samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti zariadenia sociálnych služieb.  
 

2) Stravná jednotka ustanovená v odseku 1 sa zvyšuje maximálne o 25% na deň na prijímateľa, 
ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta 
a maximálne o 30% na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje bezlepková diéta. 
 
3) Režijné náklady na prípravu stravy v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním stravovania sa 
určia vo výške 20 % schválenej stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnych služieb.  

4) Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa v zariadení sociálnych služieb 
s poskytovaním stravovania s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému 
stravovaniu sa percentuálny podiel jednotlivých jedál z dennej stravnej jednotky určí tak, aby ich súčet 
bol 100%. Zariadenie sociálnych služieb určí percentuálne rozdelenie celodenného stravovania z výšky 
stravnej jednotky určenej podľa odseku 1 a 2 vo vnútornom predpise. 

5) Stravná jednotka na deň na prijímateľa v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním stravovania 
sa určí v percentuálnom podiele na základe počtu odoberaných jedál. Stravná jednotka sa zaokrúhľuje 
na eurocenty smerom nadol. 

6) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravné jednotky spolu 
s maximálnou odchýlkou do 50,00 €  boli dodržané.  
       
7) Výška úhrady  za stravovanie v zariadení  sociálnych služieb s  poskytovaním  stravovania,  s počtom 
odoberaných jedál zodpovedajúcim  celodennému stravovaniu, sa určí vo výške súčtu stravnej 
jednotky na deň na prijímateľa podľa odseku 1 až 2  a výšky režijných nákladov  na prípravu stravy 
podľa odseku 3. 
 

 



 

 

8) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním  stravovania, s počtom 

odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, sa určí vo výške súčtu stravnej 

jednotky na deň na prijímateľa podľa odseku 1 až 2 a výšky režijných nákladov na prípravu stravy podľa 

odseku 3 v percentuálnom podiele podľa odseku 4 na základe počtu odoberaných jedál.  

9) Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych služieb,  sa 

vráti úhrada za stravovanie alebo jej časť, alebo prijímateľ sociálnej služby doplatí úhradu za 

stravovanie podľa počtu skutočne odobratých jedál. 

4.3 Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 

1) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na 

prijímateľa vo výške 0,00 €.  

4.4  Vecné plnenie spojené s poskytovaním 

ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch 

 

1) Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej 
služby v spoločných priestoroch sa stanovuje na hodinu na prijímateľa vo výške  0,50 €. 

 

ČLÁNOK  5 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti 

 
1) Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 € 
s výnimkou prepravy. 
2)  Úhradu za prepravu určí prijímateľovi sociálnej služby poskytovateľ v zmysle vnútorného predpisu 

zariadenia sociálnych služieb spracovaného v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, súčasťou ktorého je cenník, spôsob určenia úhrady za prepravu a platenia. 

Celková úhrada za prepravu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.   

ČLÁNOK  6 
Spôsob určenia celkovej úhrady a spôsobu platenia  

za poskytované sociálne služby  
 

1) Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá v Zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní 
sociálnych služieb: 

a)  celoročnou pobytovou formou ako 30 - násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie 
činnosti, 

b)  týždennou pobytovou formou ako 22 - násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie 
činnosti, 

c) ambulantnou formou ako 22 - násobok hodinovej sadzby za počet zmluvne dohodnutých 
hodín počas pracovného dňa. 

 
2) Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet 
úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 
3) Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty  smerom nadol. 



 

 

4) Úhradu za službu v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom 

sa prijímateľovi služba poskytuje. 

ČLÁNOK 7 
Záverečné ustanovenia 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č......... /2019 bolo  v  súlade      

s § 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 schválené Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja dňa ............ 2019  

 

2)  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to jeho zverejnením na úradnej tabuli 

a webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia. 

  

 

 

V Prešove dňa : ....................  

 

 

 

 

 

                                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
                                                                        predseda Prešovského samosprávneho kraja  

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Materiál na  14.zasadnutie 

Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

dňa 17.6.2019 

Vyhodnotenie pripomienkového konania 

  Názov materiálu 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského 
samosprávneho kraja č.   /2019 o určení sumy úhrady 
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja  

  Dátum zverejnenia   23.5.2019 

  Dátum začatia    

  pripomienkového konania 
  23.5.2019 

  Dátum ukončenia   

  pripomienkového konania 
 3.6.2019 

  Lehota na pripomienkové  

  konanie 
  12 dní 

  Počet pripomienok v lehote   0 

  z toho písomne   0 

  elektronicky   0 

  ústne do zápisnice na úrade   0 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

Prešovský samosprávny kraj v súlade s ustanovením § 8 ods. 3 zákona NR SR   č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov zverejnil dňa 23.5.2019 na webovom sídle PSK návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia  Prešovského samosprávneho kraja č.  /2019 o určení sumy úhrady za 
sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas 
ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnenú pripomienku k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 

  

 V určenej lehote na odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu  PSK neboli zaslané  žiadne 
pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  Prešovského  samosprávneho kraja č.  
/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 

 

P.č. Predkladateľ 
pripomienky 

Obsah 
pripomienky 

Akceptovaná/
dôvod 

Neakceptovaná / 
dôvod 

Lehota podania/ 
forma 
pripomienky  

- - - - - - 

 

Ing. Pavel Slaninka, v.r. 

vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

V Prešove, dňa  4.6.2019 

 

 



 

 

Prešovský samosprávny kraj 
Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK  

 

UZNESENIE č. 11/2019 
z 11. zasadnutia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK   

 zo dňa 28.5. 2019 
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny 
pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A/ berie na vedomie:    

1. Analýzu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 1. štvrťrok 2019. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja            č.  
/2019 o  určení sumy úhrady za sociálnu službu, o  spôsobe jej určenia a platenia 
v zariadeniach sociálnych služieb v  zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja 

3. Informáciu o Národnom projekte DI zariadení sociálnych služieb – Podpora 
transformačných tímov. 

B/ schvaľuje 

1. Program  11. zasadnutia Komisie  sociálnych vecí a rodiny. 

C/ odporúča 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja  

1. schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Prešovského samosprávneho kraja 
č.  /2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 

D/ poveruje 

1. Predsedníčku Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na predkladanie 
návrhov a finančných požiadaviek za Komisiu sociálnych vecí a rodiny  na Rade PSK 

 

Ing. Pavel Slaninka, v.r.           Anna Schlosserová, v.r. 
sekretár Komisie sociálnych vecí        predseda Komisie sociálnych vecí  
a rodiny pri Zastupiteľstve PSK        a rodiny pri  Zastupiteľstve PSK 

 
      

     Overovatelia:  
           Ing. Maroš Šatný, PhD., v.r. 
Zapísala:  
Ing. Milota Gašparová,v.r.         Ing. Anton Gašpár, v.r.  

 


