Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 15/2008,
ktorým sa mení a dopĺňa 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
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 a § 11 pods.1 písm. g) zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
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, sa mení a dopĺňa nasledovne:
1.

V § 4 ods. 8 znie:

(8) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje celodenná starostlivosť v domove
dôchodcov, je na deň 3,4521 eur 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 4,3152 eur.
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 3,4521 eur na stravnú
jednotku na deň
raňajky 12% 0,4142 eur
desiata
9% 0,3106 eur
obed
40% 1,3808 eur
olovrant
9% 0,3106 eur
večera
30% 1,0356 eur
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte 4,3152 eur
na stravnú jednotku na deň,
raňajky 11% 0,4746 eur
desiata
8% 0,3452 eur
obed
40% 1,7260 eur
olovrant
8% 0,3452 eur
večera
27% 1,1651 eur
2. večera 6% 0,2589 eur .
2.

§ 5 ods. 3 znie :
(3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,1327 eur, 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.

3.

§ 5 ods. 6 znie :
(6) Úhrada za bývanie určená podľa ods. 2 na deň na občana je nasledovná:
a) 0,4979 eur ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,
b) 0,2655 eur ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,
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§ 34a ods. 3 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
1

c) 0,1327 eur ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na
jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.
4.

§ 6 znie :
Výška úhrady za zaopatrenie v domove dôchodcov na deň na občana je pri starostlivosti,
ktorá sa poskytuje celoročne:
a) Základný stupeň – denná sadzba 0,9626 eur
b) I. stupeň - denná sadzba 1,3277 eur
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.
c) II. stupeň – denná sadzba 1,8256 eur
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,
d) III. stupeň – denná sadzba 2,3235 eur
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.
Článok 2
Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 20. novembra 2008.

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.
Komárno dňa 20. novembra 2008
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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