Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
na území mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v súlade so zákonom číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
a) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,
b) o sume úhrad za sociálnych služieb,
c) o spôsobe určenia úhrad sociálnych služieb,
d) o spôsobe platenia úhrad zmluvou podľa § 74 zákona
na území Mesta Komárno (ďalej len „mesto“).
(2) Mesto na svojom území poskytuje sociálne služby:
a) v útulku,
b) v stredisku osobnej hygieny,
c) v jedálni,
d) v dennom centre (predtým klub dôchodcov)
e) v zariadení pre seniorov (predtým domov dôchodcov)
v súlade so zákonom 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).
§2
Žiadosť
(1) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre
seniorov sa začína spravidla na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom na území mesta Komárno o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu.
(2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 sa podáva mestu, na
Sociálny a správny odbor Mestského úradu v Komárne (ďalej len „Sociálny a správny
odbor“).
(3) Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje mesto
Komárno prostredníctvom Sociálneho a správneho odboru, ktorý eviduje a vedie celú
spisovú agendu.
(4) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta
v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§3
Úhrada za sociálnu službu
(1) Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanie:
a) opatrovateľskej služby,
b) sociálnej služby v útulku,
c) sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny,
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d) stravovania v jedálni,
e) sociálnej služby v zariadení pre seniorov.
(2) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.
§4
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
Mesto ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby1.
§5
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta fyzickej
osobe s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom v meste, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je
odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
(2) Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu je upravený v § 41 ods. 3
a 4 zákona o sociálnych službách.
(3) V rámci opatrovateľskej služby poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť a základné sociálne aktivity.
(4) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby.
(5) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona
o sociálnych službách v súlade s VZN.
(6) Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu
odkázanosti fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
(7) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana.
(8) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na
tento druh sociálnej služby.
(9) Občanovi, ktorý žiada poskytovanie opatrovateľskej služby v inom čase ako od 7.00 do
15.00 hod. v pracovné dni, túto službu môže poskytovať aj iný zmluvný poskytovateľ.
(10) Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadení sociálnych služieb alebo pri
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je občan povinný
písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby formou dodatku alebo o jej zrušenie.
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§6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od času a doby jej
poskytovania:
a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste,
čas a doba poskytovania
výška úhrady občana za 1 hodinu
opatrovateľskej služby
07:00-15:00
15:00-22:00
22:00-07:00
každá začatá hod. nad 8 hod. denne
počas dní pracovného voľna

0,35 eur
0,55 eur
0,70 eur
1,00 eur
2,00 eur

b) pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v meste
čas a doba poskytovania

výška úhrady občana za 1 hodinu
opatrovateľskej služby

07:00-15:00
15:00-22:00
22:00-07:00
každá začatá hod. nad 8 hod. denne
počas dní pracovného voľna

0,50 eur
0,75 eur
1,00 eur
1,50 eur
3,00 eur

(2) Úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,35 eur.
§7
Rozsah a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za
kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do posledného
dňa príslušného mesiaca v hotovosti do pokladne mestského úradu.
(2) Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší euro cent nadol.
(3) Občan si môže s poskytovateľom opatrovateľskej služby dohodnúť aj poskytovanie
opatrovateľskej služby nad rámec úkonov uvedených v právoplatnom rozhodnutí
o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby vydaného mestom.
(4) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne s
poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
§8
Poskytovania sociálnej služby v útulku
V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo
nemôže doterajšie bývanie užívať, v súlade s § 15 ods. 2 zákona o sociálnych službách:
1. poskytuje
a) ubytovanie na určitý čas,
b) sociálne poradenstvo,
c) nevyhnutné ošatenie,
2. utvárajú podmienky na
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a) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
b) prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
§9
Rozsah a spôsob úhrady za poskytovanú službu v útulku
(1) Výška úhrady za ubytovanie v útulku je 23 eur pre plnoletú osobu a 10 eur pre maloletú
osobu za mesiac.
(2) Úhradu za poskytovanú službu v útulku platí občan mesačne najneskôr do posledného dňa
príslušného mesiaca v hotovosti do pokladne mestského úradu.
(3) Sociálny a správny odbor je povinný viesť evidenciu ubytovaných.
§ 10
Poskytovania sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek2.
§ 11
Rozsah a spôsob úhrady za poskytovanú službu v stredisku osobnej hygieny
(1) Výška úhrady za službu strediska osobnej hygieny je 0,35 eur pre plnoletú osobu za jednu
službu. Pre deti do 15 rokov je táto služba bezplatná.
(2) Občan je povinný uhrádzať poplatok za službu strediska osobnej hygieny v hotovosti
poverenému zamestnancovi mesta a prostredníctvom jeho do pokladne mestského úradu,
a to vždy do konca príslušného týždňa.
(3) Sociálny a správny odbor prostredníctvom poverenej osoby je povinný viesť evidenciu
o poskytnutých službách.
§ 12
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
(1) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom na
území mesta, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek3.
(2) Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
fyzickej osoby, uvedenej v odseku 1. písm. b) a c)4.
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§ 13
Organizovanie a poskytovanie sociálnej služby v jedálni a výška úhrady
(1) Mesto poskytuje sociálnu službu v jedálni (stravovanie) prostredníctvom zariadení
školského stravovania v pôsobnosti mesta.
(2) Úhrada za obed je vo výške 1,83 eur a je stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne. Z toho príspevok mesta je vo výške 0,33 eur na obed.
(3) Pri stravovaní prostredníctvom donášky stravy do domácnosti v súlade s § 12 ods. 2 VZN,
úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,35 eur.
(4) Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby v jedálni sa upravia v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorenou medzi poskytovateľom a príjemcom sociálnej služby.
§ 14
Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
(1) V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnučkou5.
(2) V dennom centre sa najmä :
a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť6.
(3) Služby denného centra sú bezplatné.
§ 15
Poskytovane starostlivosti v zariadení pre seniorov
(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov7.
(2) V zariadení pre seniorov sa:
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť8.
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(3) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
(4) Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob úhrady
za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 9
tohto VZN v súlade s VZN č. 3/2007 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov, Špitálska 16,
Komárno v znení VZN č. 15/2008.
§ 16
Spoločné ustanovenia
(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľskú
službu sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005
Z.z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a Občiansky zákonník.
§ 17
Prechodné ustanovenie
Na žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do
31.12.2008 a na rozhodnutia o poskytovaní sociálnych služieb právoplatne vydaných do
31.12.2008 podľa doterajšieho VZN a všeobecne záväzných právnych predpisov sa primerane
použijú prechodné ustanovenia právnych predpisov účinných od 01.01.2009 (najmä § 106
a nasl. zákona o sociálnych službách).
§ 18
Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 26. marca 2009.
(2) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 6/2003
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území
mesta Komárno v znení VZN č. 30/2008.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11. apríla 2009.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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