Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 3/2007 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby
v Domove dôchodcov, Špitálska 16, Komárno
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania
sociálnych služieb starým občanom v Domove dôchodcov, Špitálska 16, Komárno, úhrady
za služby a spôsob ich určenia a platenia.

(2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na Domov dôchodcov, Špitálska 16,
Komárno (ďalej len „DD Komárno“).
§2
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje:
a)

podrobnosti o:
1. stravovaní v DD Komárno, vrátane spôsobu zabezpečenia stravovania,
2. poskytovaní starostlivosti v DD Komárno,
3. príslušenstve obytnej miestnosti, o prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti
a príslušenstve obytnej miestnosti, o vybavení obytnej miestnosti a spoločných
priestorov a o vecných plneniach spojených s bývaním v DD Komárno,

b)
c)
d)
e)

výšku stravnej jednotky,
spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie,
osobné vybavenie,
úschovu cenných vecí.
§3
Rozsah nevyhnutných sociálnych služieb poskytovaných v Domove dôchodcov

(1)

Sociálne služby sú jednou z foriem riešenia hmotnej núdze občana a patrí do nich aj
poskytovanie starostlivosti v DD Komárno. Rozsah poskytovaných služieb závisí od typu
klientely, zdravotného postihnutia klienta a dĺžky poskytovanej starostlivosti – pobytu.

(2)

Rozsah poskytovaných nevyhnutných sociálnych služieb v DD, Špitálska 16, Komárno:
a) stravovanie,
b) ubytovanie,
c) zaopatrenie.
§4
Podrobnosti o stravovaní v Domove dôchodcov

(1)

Stravníkmi v DD Komárno sú:
a) občania, ktorým sa poskytujú vybrané služby,
b) zamestnanci DD Komárno.

(2)

Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke DD Komárno.

(3)

Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek,
zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.
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(4)

Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

(5)

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte
diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie
považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

(6)

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy.
Jedálny lístok sa zostavuje štyri týždne dopredu. Zostavenie jedálneho lístka je možné
prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok, zámerov a zvyklostiam.
Jedálny lístok musí byť schválený a podpísaný štatutárnym zástupcom DD Komárno
a vystavený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť
vyznačená. Základná zásada pri zostavení jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej
jednotky.

(7)

Pri stravovacej prevádzke musí byť zriadená stravovacia komisia ako pomocný orgán
štatutárneho zástupcu DD Komárno. Komisia musí byť najmenej trojčlenná. Jej členmi sú
spravidla: lekár alebo hlavná sestra, vedúci stravovacej prevádzky, hlavný kuchár
a zástupca obyvateľov DD Komárno.
Stravovacia komisia:
a) dozerá na hygienu v stravovacej prevádzke,
b) spolupracuje pri:
1. zostavovaní jedálneho lístka,
2. dodržiavaní zásad stolovania,
c) sleduje čas vydávania stravy,
d) podáva podnety a návrhy na zmenu v oblasti stravovania,
e) kontroluje vedenie evidencie vzoriek stravy,
f) prerokováva a uplatňuje pripomienky k:
1. návrhu jedálneho lístka na stanovené obdobie,
2. zmenám jedálneho lístka,
3. otázkam receptúr a normovania jedál,
4. dodržiavaniu stravných jednotiek,
5. otázkam kvality prípravy a podávania stravy,
6. dodržiavaniu hygienických zásad a predpisov v celej stravovacej prevádzke.
Stravovacia komisia sa vyjadruje k pripomienkam stravníkov, ku kvalite a množstvu
podávanej stravy.

(8)

Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje celodenná starostlivosť v domove
dôchodcov, je na deň 104,- Sk v racionálnej strave D3. Domov dôchodcov môže v rámci
starostlivosti poskytovať stravovanie v rozsahu obeda na základe dohody s občanom,
ktorému sa táto starostlivosť poskytuje1. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa
poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta, je na
deň 130,- Sk.
Na účely určenia stravovacej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje
starostlivosť v DD Komárno celoročne a na účely určenia úhrady za stravovanie, sa
počíta:
a) pri racionálnej strave, pri šetriacej diéte a neslanej diéte na 104,- Sk na stravnú
jednotku na deň
raňajky
12% 12,48 Sk
desiata
9%
9,36 Sk
obed
40% 41,60 Sk
olovrant
9%
9,36 Sk
večera
30% 31,20 Sk
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte 130,- Sk na
stravnú jednotku na deň,
raňajky
11% 14,30 Sk
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§ 34a ods. 3 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
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desiata
8% 10,40 Sk
obed
40% 52,00 Sk
olovrant
8% 10,40 Sk
večera
27% 35,10 Sk
2. večera
6%
7,80 Sk
Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na desať haliere nahor.
(9)

Stravnou jednotkou v domove dôchodcov s celodenným stravovaním sa rozumie finančná
norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca na jeden ubytovací deň
na občana.

(10) Rozdiely v stravných jednotkách sa vykonávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná
jednotka bola v priemere na deň dodržaná.
(11) V domove dôchodcov sa poskytuje celodenné stravovanie podľa určených stravných
jednotiek.
(12) Výšku stravnej jednotky určí na základe návrhu DD Komárno mestské zastupiteľstvo
Mesta Komárno.
§5
Výška úhrady za bývanie
(1)

Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za:
a) príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC,
kúpeľňa,
b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä
rozvod elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd a hygienické
zariadenie,
c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlá a záclona,
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlá, kuchynská linka,
zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa, sprchovací kút alebo
kúpacia vaňa,
e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište,
práčovňa,
f) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,
g) vecné plnenie spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody,
upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie,
dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz
odpadu, vybavenie spoločnou televíziou a rozhlasovou anténou.

(2)

Výška úhrady za bývanie v DD Komárno na deň na občana sa určí ako súčin dennej
sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti a veľkosti obytnej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej
plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

(3)

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti je 4,00 Sk, 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 obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú
plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti,
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ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa
znižuje o 30%.
(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 ods. 2 na deň na občana je nasledovná:
a) 15,00 Sk ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,
b) 8,00 Sk ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,
c) 4,00 Sk ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného
občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.
§6
Výška úhrady za zaopatrenie

Výška úhrady za zaopatrenie v domove dôchodcov na deň na občana je pri starostlivosti, ktorá
sa poskytuje celoročne:
a)
b)

c)

d)

Základný stupeň – denná sadzba 29,00 Sk,
I. stupeň - denná sadzba 40,00 Sk
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 pri čiastočnej bezvládnosti.
II. stupeň – denná sadzba 55,00 Sk
Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci
uvedenej v písm. a) pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití
WC, alebo pri prevažnej bezvládnosti,
III. stupeň – denná sadzba 70,00 Sk
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 pri úplnej bezvládnosti občana.
§7
Osobné vybavenie

(1)

Osobné vybavenie poskytuje DD Komárno v súlade so zákonom o sociálnej pomoci,
s prihliadnutím na potreby občana a jeho zdravotný stav.

(2)

Rozsah osobného vybavenia určí štatutárny zástupca DD Komárno.

(3)

Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje občanovi, sa eviduje v osobnej karte občana.
§8
Úschova cenných vecí

(1)

DD Komárno prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek občana, ktorý
o úschovu požiada pri nástupe do DD, na základe zmluvy o úschove (zložný list).

(2)

Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

(3)

DD Komárno vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte
občana (sociálna pracovníčka).

(4)

DD Komárno raz za štvrťrok vykoná inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.
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§9
Všeobecné ustanovenia
Pri poskytovaní služieb a výpočte úhrad za poskytované sociálne služby v DD Komárno
sa primerane použije zákon NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov, zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č.
36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Občiansky zákonník.
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 19. apríla 2007.

(2)

Zrušuje sa VZN č. 4/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove penzióne pre dôchodcov a domove
dôchodcov Komárno.

(3)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 5. mája 2007.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

Vyvesené:
Zvesené:
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