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Obecné zastupiteľstvo Obce Petrovice na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 72 

ods. 2  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákonov č. 551/2010 Z. z., č.50/2012 

Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov  vydáva    toto  
  
  
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č.    3 /2013 
  

o úhradách za  soc iá lne  s lužby    
 

 
Čl. I. 

Úvodné  ustanovenia 
  

(1) Toto  všeobecne záväzné nariadenie upravuje  v  súlade s platnou právnou legislatívou,   
      zákonom   č. 448/2008  Z. z.   o  sociálnych službách  v znení  neskorších    predpisov     
      a  o  zmene  a  doplnení  zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom  podnikaní v znení      

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sumu úhrady za sociálne služby 
poskytované verejným poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia. 

(2) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom  Obec 
Petrovice, Zariadenie pre seniorov Petrovice (ďalej len „ZpS“) zriadené Obcou 
Petrovice (ďalej len „verejný poskytovateľ“). Toto nariadenie sa vzťahuje len na 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

(3) Obec Petrovice poskytuje základné sociálne poradenstvo  a poskytuje alebo 
zabezpečuje poskytovanie : 

1. sociálnej služby  v zariadení pre seniorov  
2. opatrovateľskej služby, 
3. odľahčovacej služby, 

(4) Obec Petrovice poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie aj iných druhov sociálnej    
služby podľa § 12 zákona o SS. 

 
(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 

ods. 1 zákona o SS.  



(6)  Obec Petrovice súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované právnickou osobou 
zriadenou alebo založenou Obcou Petrovice boli financované aj z úhrad za sociálne 
služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby. 

 
 

Čl. II. 
Podmienky poskytovania sociálnej služby 

 
(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba  

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

(2) V zariadení pre seniorov sa: 
a) poskytuje: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. 

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 záujmovú činnosť 

  
 

Čl. III. 
Subjekt povinný platiť úhradu za sociálnu službu (ďalej len „povinný subjekt“) 

 
(1) Fyzická osoba, ktorá je  zmysle zákona o sociálnych službách prijímateľom sociálnej 

služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom 
sociálnej služby, ak zákon  neustanovuje inak. 

(2) Prijímateľ sociálnej služby, v prípadoch určených zákonom  o sociálnych službách je 
povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. 
Príjem a majetok sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu, zákona 
č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(3) Ak nie je úhradu povinná platiť fyzická osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej služby, 
za podmienok stanovených zákonom sú túto úhradu alebo jej časť, povinné platiť 
zákonom stanovené subjekty – postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem neposudzuje 
spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. 

(4) Subjekty uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom 
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak  nedôjde 



k uzatvoreniu zmluvy, Obec Petrovice  rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému 
nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. 

 
(5) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby vymedzené v § 72 ods. 6 

zákona o ktorých zabezpečenie požiadala obec, prijímateľ sociálnej služby neplatí 
úhradu za  

a. tlmočenie 
b. krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií 
c. vykonávanie  

1. sociálneho poradenstva 
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
3. sociálnej rehabilitácie 
4. pracovnej terapie 

 
 

Čl. IV. 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu  

 
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona  výška úhrady za sociálnu 
službu sa určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby v konkrétnom 
prípade a to za obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby v prípadoch určených v zákone.  

(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obci Petrovice a priloží aj 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzickej osoby 
uvedenej § 35 ods.1 písm. b) a fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba 
poskytovať bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona. 

(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7 
zákona a to :  

a) označenie zmluvných strán, 
b) druh poskytovanej sociálnej služby, 
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby, 
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby, 
e) čas poskytovania sociálnej služby, 
f) miesto poskytovania sociálnej služby, 
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, 
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 
i) dôvody odstúpenia od zmluvy, 
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.  

(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným    
            alebo nepeňažným plnením. 



(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 
a platenie úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona v súlade 
s týmto nariadením. 

(7) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady 
vypočítané podľa § 72 ods. 5  zákona. 

(8) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny 
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu 
a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových 
pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 
 

Čl. V. 
Výška úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov 

(1) Výška úhrady za sociálne služby je podľa § 12 zákona poskytovaných v Zariadení pre 
seniorov služby Petrovice a podľa § 74 ods. 8 musí obsahovať sumu úhrady za 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 

§ 16  ODBORNÉ  ČINNOSTI: 
 
    Pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 4 

 
   Úhrada od klienta na deň                                                 1,75 €  

 
§ 17 OBSLUŽNÉ  ČINNOSTI: 
 
   1) Ubytovanie 
 

              Úhrada od klienta na deň                                                 2,80 €  
 
   2) Stravovanie  
a/ Výška celkovej stravnej jednotky  na deň  4,80 € (nedeľa, sviatok)   
                                                               na deň  5,70 € (pondelok až sobota) 
     strava racionálna, šetriaca, neslaná 
 Raňajky   0,60 € 
 Desiata   0,30 € 
 Obed    reštaurácia Gól        2,80 €      
 Olovrant   0,30 € 
 Večera   ZpS                     0,80 €   
 Večera   reštaurácia Gól       1,70 €   
     
b/ Výška celkovej stravnej jednotky na deň  5,10 € (nedeľa, sviatok)   
                                                               na deň  6,00 € (pondelok až sobota) 
     strava DIA 
 Raňajky   0,60 € 
 Desiata   0,30 € 
 Obed      reštaurácia Gól      2,80 €     
 Olovrant   0,30 € 
 Večera   ZpS                     0,80 €      



Večera   reštaurácia Gól       1,70 €   
Večera II.   0,30 € 
 
3)  Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
 

Úhrada od klienta na deň                                                 2,20 €  
 
 
§ 18   ĎALŠIE  ČINNOSTI: 
utváranie podmienok na  

- prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 
- úschova cenných vecí 

poskytovanie 
- prepravy 
- donáška stravy 
- zabezpečenie záujmovej činnosti 

 
Úhrada od klienta na deň              1,00 € 

 
(2) Ak obec alebo vyšší územný celok podľa  § 8  ods. 6 zákona v  rozsahu svojej 

pôsobnosti zabezpečí sociálnu službu v ZpS  bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie 
vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, písomne požiada Obec Petrovice 
o prijatie fyzickej osoby do ZpS pred vydaním právoplatného rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. Takýto klient v  ZpS Petrovice do vydania 
právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu bude platiť úhradu za 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti tak, akoby mal priznaný v  Zps stupeň odkázanosti 
na sociálnu službu najmenej IV.  

(3) Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad podľa bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti 
na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov a to zmenou tohto nariadenia. 

(4) Počas neprítomnosti klienta v zariadení či už z dôvodu hospitalizácie v nemocnici 
alebo z iných vážnych dôvodov nebude klient platiť úhradu v zariadení za : 
odborné činnosti, obslužné činnosti (stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržba bielizne a šatstva) a ďalšie činnosti. 

 
 

                                                                         Čl. VI. 
               Podrobnosti  o stravovaní a spôsobe určenia sumy úhrady za stravovanie 
 
 

(1) Stravovanie pre účely tohto VZN je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej 
výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov podľa stravných jednotiek.  
Obedy (denne) a  večere (okrem nedele a sviatkov) sú zariadeniu poskytované 
dodávateľsky z Reštaurácie Gól Bytča. Dodávateľ má zmluvu s poskytovateľom 
sociálnej služby, v ktorej je dohodnutá cena aj s nákladovými položkami a to cena : 
za obedy -  2,80 €  a  večere - 1,70 €. 

(2) Stravovanie v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, 
ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení.  

(3) Diétna strava ( diabetická) sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 



(4) Za celodenné stravovanie pri racionálnej, neslanej a šetriacej strave sa považujú 
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diabetickej diéte sa za celodenné 
stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Desiata 
a olovrant sa v zariadení bude poskytovať iba podľa záujmu klienta. 

(5) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Zostavenie jedálneho lístka je možné 
prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a zvyklostiam 
klientov. Jedálny lístok obedov a večerí zostavuje vedúci reštaurácie Gól Bytča 
v spolupráci s kuchárom, riaditeľkou zariadenia a zdravotnou sestrou zariadenia, 
obvodným lekárom  a s klientami zariadenia. Jedálny lístok na raňajky, večere počas 
nedele a sviatkov zostavuje riaditeľka zariadenia a zdravotná sestra zariadenia 
v spolupráci s obvodným lekárom a klientami zariadenia. Jedálny lístok je vystavený 
na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. 

     (6)  Na  prilepšenie  stravy  počas  vianočných,  novoročných  a veľkonočných sviatkov pri   
            poskytovaní celoročnej starostlivosti  sa výdavky na suroviny /potraviny/ môžu zvýšiť. 

a rozdiely v hodnote stravy sa vyrovnávajú ku koncu mesiaca tak, aby stravná  
jednotka v priemere na deň bola dodržaná. 

(7) Odhlásiť stravu je možné v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby  a z iných 
vážnych dôvodov a to minimálne 2 dni vopred.  

 
 
 
 
 

Čl. VII. 
Podrobnosti o bývaní a spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie 

 
(1) Ubytovaním pre účely tohto VZN sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej 

miestnosti alebo jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a 
poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. 

 (2) Počas neprítomnosti klienta v zariadení či už z dôvodu hospitalizácie  v nemocnici 
alebo z iných vážnych dôvodov, bude klient platiť úhradu za bývanie v plnej výške, 
nakoľko nie je jeho miesto obsadené iným klientom. 

 
 
 
 
 

Čl. VIII. 
Podrobnosti o úschove finančných prostriedkov a cenných vecí 

 
(1) Zodpovedný pracovník zariadenia prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných 

knižiek a finančnej hotovosti  klienta, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do 
zariadenia, alebo počas pobytu na základe písomnej zmluvy o úschove cenných vecí  

(2) Zariadenie vedie evidenciu zmlúv a cenných vecí vrátané vkladných knižiek 
prevzatých do úschovy v evidencií zmlúv o úschove. Vklady a výbery finančnej 
hotovosti  klientov sa zaznamenávajú v pokladničnej knihe zariadenia.    

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



 
Čl. IX. 

Poskytovanie opatrovateľskej služby a úhrada za opatrovateľskú službu 
 

      (1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 
               a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II                     

       podľa prílohy č. 3 zákona a 
   b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju      
       domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 

      (2) Rozsah  úkonov  na  základe  lekárskej a  sociálnej  posudkovej  činnosti  určuje  Obec 
            Petrovice v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je 
            rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 
            zákona. 
      (3) Sebaobslužné  úkony,  úkony  starostlivosti  o  svoju   domácnosť,   základné   sociálne 
            aktivity a dohľad sú úkony, ktoré sa platia podľa dohodnutého času. Za 1 hod. služby 
            je úrada 0,80 eur.          

 
Čl. X. 

Splatnosť úhrady a spôsob plnenia 
 

(1) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí subjekt podľa článku V tohto nariadenia a 
podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najneskôr však do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá, za príslušný 
mesiac. 

(2) Úhradu je možné platiť v hotovosti v pokladni verejného poskytovateľa. 
(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby. 
Čl. X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce 
Petrovice  dňa  27.11.2013. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014 týmto dňom 
sa mení VZN Obce Petrovice č.9/2012 a jeho Dodatok č. 1/2012.   

(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia č.3/2013 schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo Obce Petrovice. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                Ing. Anton Pláňavský 

                                                                                                    starosta obce                                                                              
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Obecné zastupiteľstvo Obce Petrovice na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 72 

ods. 2  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákonov č. 551/2010 Z. z., č.50/2012 

Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov  vydáva    toto  
  
  
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č.    3 /2013 
  

o úhradách za  soc iá lne  s lužby    
 

 
Čl. I. 

Úvodné  ustanovenia 
  

(1) Toto  všeobecne záväzné nariadenie upravuje  v  súlade s platnou právnou legislatívou,   
      zákonom   č. 448/2008  Z. z.   o  sociálnych službách  v znení  neskorších    predpisov     
      a  o  zmene  a  doplnení  zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom  podnikaní v znení      

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sumu úhrady za sociálne služby 
poskytované verejným poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia. 

(2) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom  Obec 
Petrovice, Zariadenie pre seniorov Petrovice (ďalej len „ZpS“) zriadené Obcou 
Petrovice (ďalej len „verejný poskytovateľ“). Toto nariadenie sa vzťahuje len na 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

(3) Obec Petrovice poskytuje základné sociálne poradenstvo  a poskytuje alebo 
zabezpečuje poskytovanie : 

1. sociálnej služby  v zariadení pre seniorov  
2. opatrovateľskej služby, 
3. odľahčovacej služby, 

(4) Obec Petrovice poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie aj iných druhov sociálnej    
služby podľa § 12 zákona o SS. 

 
(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 

ods. 1 zákona o SS.  



(6)  Obec Petrovice súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované právnickou osobou 
zriadenou alebo založenou Obcou Petrovice boli financované aj z úhrad za sociálne 
služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby. 

 
 

Čl. II. 
Podmienky poskytovania sociálnej služby 

 
(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba  

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

(2) V zariadení pre seniorov sa: 
a) poskytuje: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. 

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 záujmovú činnosť 

  
 

Čl. III. 
Subjekt povinný platiť úhradu za sociálnu službu (ďalej len „povinný subjekt“) 

 
(1) Fyzická osoba, ktorá je  zmysle zákona o sociálnych službách prijímateľom sociálnej 

služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom 
sociálnej služby, ak zákon  neustanovuje inak. 

(2) Prijímateľ sociálnej služby, v prípadoch určených zákonom  o sociálnych službách je 
povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. 
Príjem a majetok sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu, zákona 
č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(3) Ak nie je úhradu povinná platiť fyzická osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej služby, 
za podmienok stanovených zákonom sú túto úhradu alebo jej časť, povinné platiť 
zákonom stanovené subjekty – postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem neposudzuje 
spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. 

(4) Subjekty uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom 
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak  nedôjde 



k uzatvoreniu zmluvy, Obec Petrovice  rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému 
nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. 

 
(5) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby vymedzené v § 72 ods. 6 

zákona o ktorých zabezpečenie požiadala obec, prijímateľ sociálnej služby neplatí 
úhradu za  

a. tlmočenie 
b. krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií 
c. vykonávanie  

1. sociálneho poradenstva 
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
3. sociálnej rehabilitácie 
4. pracovnej terapie 

 
 

Čl. IV. 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu  

 
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona  výška úhrady za sociálnu 
službu sa určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby v konkrétnom 
prípade a to za obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby v prípadoch určených v zákone.  

(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obci Petrovice a priloží aj 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzickej osoby 
uvedenej § 35 ods.1 písm. b) a fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba 
poskytovať bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona. 

(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7 
zákona a to :  

a) označenie zmluvných strán, 
b) druh poskytovanej sociálnej služby, 
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby, 
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby, 
e) čas poskytovania sociálnej služby, 
f) miesto poskytovania sociálnej služby, 
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, 
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 
i) dôvody odstúpenia od zmluvy, 
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.  

(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným    
            alebo nepeňažným plnením. 



(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 
a platenie úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona v súlade 
s týmto nariadením. 

(7) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady 
vypočítané podľa § 72 ods. 5  zákona. 

(8) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny 
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu 
a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových 
pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 
 

Čl. V. 
Výška úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov 

(1) Výška úhrady za sociálne služby je podľa § 12 zákona poskytovaných v Zariadení pre 
seniorov služby Petrovice a podľa § 74 ods. 8 musí obsahovať sumu úhrady za 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 

§ 16  ODBORNÉ  ČINNOSTI: 
 
    Pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 4 

 
   Úhrada od klienta na deň                                                 1,75 €  

 
§ 17 OBSLUŽNÉ  ČINNOSTI: 
 
   1) Ubytovanie 
 

              Úhrada od klienta na deň                                                 2,80 €  
 
   2) Stravovanie  
a/ Výška celkovej stravnej jednotky  na deň  4,80 € (nedeľa, sviatok)   
                                                               na deň  5,70 € (pondelok až sobota) 
     strava racionálna, šetriaca, neslaná 
 Raňajky   0,60 € 
 Desiata   0,30 € 
 Obed    reštaurácia Gól        2,80 €      
 Olovrant   0,30 € 
 Večera   ZpS                     0,80 €   
 Večera   reštaurácia Gól       1,70 €   
     
b/ Výška celkovej stravnej jednotky na deň  5,10 € (nedeľa, sviatok)   
                                                               na deň  6,00 € (pondelok až sobota) 
     strava DIA 
 Raňajky   0,60 € 
 Desiata   0,30 € 
 Obed      reštaurácia Gól      2,80 €     
 Olovrant   0,30 € 
 Večera   ZpS                     0,80 €      



Večera   reštaurácia Gól       1,70 €   
Večera II.   0,30 € 
 
3)  Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
 

Úhrada od klienta na deň                                                 2,20 €  
 
 
§ 18   ĎALŠIE  ČINNOSTI: 
utváranie podmienok na  

- prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 
- úschova cenných vecí 

poskytovanie 
- prepravy 
- donáška stravy 
- zabezpečenie záujmovej činnosti 

 
Úhrada od klienta na deň              1,00 € 

 
(2) Ak obec alebo vyšší územný celok podľa  § 8  ods. 6 zákona v  rozsahu svojej 

pôsobnosti zabezpečí sociálnu službu v ZpS  bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie 
vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, písomne požiada Obec Petrovice 
o prijatie fyzickej osoby do ZpS pred vydaním právoplatného rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. Takýto klient v  ZpS Petrovice do vydania 
právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu bude platiť úhradu za 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti tak, akoby mal priznaný v  Zps stupeň odkázanosti 
na sociálnu službu najmenej IV.  

(3) Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad podľa bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti 
na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov a to zmenou tohto nariadenia. 

(4) Počas neprítomnosti klienta v zariadení či už z dôvodu hospitalizácie v nemocnici 
alebo z iných vážnych dôvodov nebude klient platiť úhradu v zariadení za : 
odborné činnosti, obslužné činnosti (stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržba bielizne a šatstva) a ďalšie činnosti. 

 
 

                                                                         Čl. VI. 
               Podrobnosti  o stravovaní a spôsobe určenia sumy úhrady za stravovanie 
 
 

(1) Stravovanie pre účely tohto VZN je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej 
výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov podľa stravných jednotiek.  
Obedy (denne) a  večere (okrem nedele a sviatkov) sú zariadeniu poskytované 
dodávateľsky z Reštaurácie Gól Bytča. Dodávateľ má zmluvu s poskytovateľom 
sociálnej služby, v ktorej je dohodnutá cena aj s nákladovými položkami a to cena : 
za obedy -  2,80 €  a  večere - 1,70 €. 

(2) Stravovanie v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, 
ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení.  

(3) Diétna strava ( diabetická) sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 



(4) Za celodenné stravovanie pri racionálnej, neslanej a šetriacej strave sa považujú 
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diabetickej diéte sa za celodenné 
stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Desiata 
a olovrant sa v zariadení bude poskytovať iba podľa záujmu klienta. 

(5) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Zostavenie jedálneho lístka je možné 
prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a zvyklostiam 
klientov. Jedálny lístok obedov a večerí zostavuje vedúci reštaurácie Gól Bytča 
v spolupráci s kuchárom, riaditeľkou zariadenia a zdravotnou sestrou zariadenia, 
obvodným lekárom  a s klientami zariadenia. Jedálny lístok na raňajky, večere počas 
nedele a sviatkov zostavuje riaditeľka zariadenia a zdravotná sestra zariadenia 
v spolupráci s obvodným lekárom a klientami zariadenia. Jedálny lístok je vystavený 
na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. 

     (6)  Na  prilepšenie  stravy  počas  vianočných,  novoročných  a veľkonočných sviatkov pri   
            poskytovaní celoročnej starostlivosti  sa výdavky na suroviny /potraviny/ môžu zvýšiť. 

a rozdiely v hodnote stravy sa vyrovnávajú ku koncu mesiaca tak, aby stravná  
jednotka v priemere na deň bola dodržaná. 

(7) Odhlásiť stravu je možné v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby  a z iných 
vážnych dôvodov a to minimálne 2 dni vopred.  

 
 
 
 
 

Čl. VII. 
Podrobnosti o bývaní a spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie 

 
(1) Ubytovaním pre účely tohto VZN sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej 

miestnosti alebo jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a 
poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. 

 (2) Počas neprítomnosti klienta v zariadení či už z dôvodu hospitalizácie  v nemocnici 
alebo z iných vážnych dôvodov, bude klient platiť úhradu za bývanie v plnej výške, 
nakoľko nie je jeho miesto obsadené iným klientom. 

 
 
 
 
 

Čl. VIII. 
Podrobnosti o úschove finančných prostriedkov a cenných vecí 

 
(1) Zodpovedný pracovník zariadenia prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných 

knižiek a finančnej hotovosti  klienta, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do 
zariadenia, alebo počas pobytu na základe písomnej zmluvy o úschove cenných vecí  

(2) Zariadenie vedie evidenciu zmlúv a cenných vecí vrátané vkladných knižiek 
prevzatých do úschovy v evidencií zmlúv o úschove. Vklady a výbery finančnej 
hotovosti  klientov sa zaznamenávajú v pokladničnej knihe zariadenia.    

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



 
Čl. IX. 

Poskytovanie opatrovateľskej služby a úhrada za opatrovateľskú službu 
 

      (1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 
               a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II                     

       podľa prílohy č. 3 zákona a 
   b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju      
       domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 

      (2) Rozsah  úkonov  na  základe  lekárskej a  sociálnej  posudkovej  činnosti  určuje  Obec 
            Petrovice v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je 
            rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 
            zákona. 
      (3) Sebaobslužné  úkony,  úkony  starostlivosti  o  svoju   domácnosť,   základné   sociálne 
            aktivity a dohľad sú úkony, ktoré sa platia podľa dohodnutého času. Za 1 hod. služby 
            je úrada 0,80 eur.          

 
Čl. X. 

Splatnosť úhrady a spôsob plnenia 
 

(1) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí subjekt podľa článku V tohto nariadenia a 
podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najneskôr však do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá, za príslušný 
mesiac. 

(2) Úhradu je možné platiť v hotovosti v pokladni verejného poskytovateľa. 
(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby. 
Čl. X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce 
Petrovice  dňa  27.11.2013. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014 týmto dňom 
sa mení VZN Obce Petrovice č.9/2012 a jeho Dodatok č. 1/2012.   

(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia č.3/2013 schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo Obce Petrovice. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                Ing. Anton Pláňavský 

                                                                                                    starosta obce                                                                              



VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Petrovice   dňa  11.11.2013 
VZN zvesené : 12.12.2013 
 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2014 
  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Petrovice na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 72 

ods. 2  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákonov č. 551/2010 Z. z., č.50/2012 

Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov  vydáva    toto  
  
  
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č.    3 /2013 
  

o úhradách za  soc iá lne  s lužby    
 

 
Čl. I. 

Úvodné  ustanovenia 
  

(1) Toto  všeobecne záväzné nariadenie upravuje  v  súlade s platnou právnou legislatívou,   
      zákonom   č. 448/2008  Z. z.   o  sociálnych službách  v znení  neskorších    predpisov     
      a  o  zmene  a  doplnení  zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom  podnikaní v znení      

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sumu úhrady za sociálne služby 
poskytované verejným poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia. 

(2) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom  Obec 
Petrovice, Zariadenie pre seniorov Petrovice (ďalej len „ZpS“) zriadené Obcou 
Petrovice (ďalej len „verejný poskytovateľ“). Toto nariadenie sa vzťahuje len na 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

(3) Obec Petrovice poskytuje základné sociálne poradenstvo  a poskytuje alebo 
zabezpečuje poskytovanie : 

1. sociálnej služby  v zariadení pre seniorov  
2. opatrovateľskej služby, 
3. odľahčovacej služby, 

(4) Obec Petrovice poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie aj iných druhov sociálnej    
služby podľa § 12 zákona o SS. 

 
(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 

ods. 1 zákona o SS.  



(6)  Obec Petrovice súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované právnickou osobou 
zriadenou alebo založenou Obcou Petrovice boli financované aj z úhrad za sociálne 
služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby. 

 
 

Čl. II. 
Podmienky poskytovania sociálnej služby 

 
(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba  

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

(2) V zariadení pre seniorov sa: 
a) poskytuje: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti na sociálnu službu je najmenej IV. 

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 záujmovú činnosť 

  
 

Čl. III. 
Subjekt povinný platiť úhradu za sociálnu službu (ďalej len „povinný subjekt“) 

 
(1) Fyzická osoba, ktorá je  zmysle zákona o sociálnych službách prijímateľom sociálnej 

služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom 
sociálnej služby, ak zákon  neustanovuje inak. 

(2) Prijímateľ sociálnej služby, v prípadoch určených zákonom  o sociálnych službách je 
povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. 
Príjem a majetok sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu, zákona 
č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(3) Ak nie je úhradu povinná platiť fyzická osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej služby, 
za podmienok stanovených zákonom sú túto úhradu alebo jej časť, povinné platiť 
zákonom stanovené subjekty – postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem neposudzuje 
spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. 

(4) Subjekty uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom 
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak  nedôjde 



k uzatvoreniu zmluvy, Obec Petrovice  rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému 
nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. 

 
(5) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby vymedzené v § 72 ods. 6 

zákona o ktorých zabezpečenie požiadala obec, prijímateľ sociálnej služby neplatí 
úhradu za  

a. tlmočenie 
b. krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií 
c. vykonávanie  

1. sociálneho poradenstva 
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
3. sociálnej rehabilitácie 
4. pracovnej terapie 

 
 

Čl. IV. 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu  

 
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona  výška úhrady za sociálnu 
službu sa určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby v konkrétnom 
prípade a to za obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby v prípadoch určených v zákone.  

(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obci Petrovice a priloží aj 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzickej osoby 
uvedenej § 35 ods.1 písm. b) a fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba 
poskytovať bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona. 

(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7 
zákona a to :  

a) označenie zmluvných strán, 
b) druh poskytovanej sociálnej služby, 
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby, 
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby, 
e) čas poskytovania sociálnej služby, 
f) miesto poskytovania sociálnej služby, 
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, 
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 
i) dôvody odstúpenia od zmluvy, 
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.  

(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným    
            alebo nepeňažným plnením. 



(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 
a platenie úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona v súlade 
s týmto nariadením. 

(7) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady 
vypočítané podľa § 72 ods. 5  zákona. 

(8) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny 
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu 
a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových 
pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 
 

Čl. V. 
Výška úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov 

(1) Výška úhrady za sociálne služby je podľa § 12 zákona poskytovaných v Zariadení pre 
seniorov služby Petrovice a podľa § 74 ods. 8 musí obsahovať sumu úhrady za 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 

§ 16  ODBORNÉ  ČINNOSTI: 
 
    Pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 4 

 
   Úhrada od klienta na deň                                                 1,75 €  

 
§ 17 OBSLUŽNÉ  ČINNOSTI: 
 
   1) Ubytovanie 
 

              Úhrada od klienta na deň                                                 2,80 €  
 
   2) Stravovanie  
a/ Výška celkovej stravnej jednotky  na deň  4,80 € (nedeľa, sviatok)   
                                                               na deň  5,70 € (pondelok až sobota) 
     strava racionálna, šetriaca, neslaná 
 Raňajky   0,60 € 
 Desiata   0,30 € 
 Obed    reštaurácia Gól        2,80 €      
 Olovrant   0,30 € 
 Večera   ZpS                     0,80 €   
 Večera   reštaurácia Gól       1,70 €   
     
b/ Výška celkovej stravnej jednotky na deň  5,10 € (nedeľa, sviatok)   
                                                               na deň  6,00 € (pondelok až sobota) 
     strava DIA 
 Raňajky   0,60 € 
 Desiata   0,30 € 
 Obed      reštaurácia Gól      2,80 €     
 Olovrant   0,30 € 
 Večera   ZpS                     0,80 €      



Večera   reštaurácia Gól       1,70 €   
Večera II.   0,30 € 
 
3)  Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
 

Úhrada od klienta na deň                                                 2,20 €  
 
 
§ 18   ĎALŠIE  ČINNOSTI: 
utváranie podmienok na  

- prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 
- úschova cenných vecí 

poskytovanie 
- prepravy 
- donáška stravy 
- zabezpečenie záujmovej činnosti 

 
Úhrada od klienta na deň              1,00 € 

 
(2) Ak obec alebo vyšší územný celok podľa  § 8  ods. 6 zákona v  rozsahu svojej 

pôsobnosti zabezpečí sociálnu službu v ZpS  bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie 
vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, písomne požiada Obec Petrovice 
o prijatie fyzickej osoby do ZpS pred vydaním právoplatného rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. Takýto klient v  ZpS Petrovice do vydania 
právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu bude platiť úhradu za 
odborné, obslužné a ďalšie činnosti tak, akoby mal priznaný v  Zps stupeň odkázanosti 
na sociálnu službu najmenej IV.  

(3) Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad podľa bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti 
na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov a to zmenou tohto nariadenia. 

(4) Počas neprítomnosti klienta v zariadení či už z dôvodu hospitalizácie v nemocnici 
alebo z iných vážnych dôvodov nebude klient platiť úhradu v zariadení za : 
odborné činnosti, obslužné činnosti (stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržba bielizne a šatstva) a ďalšie činnosti. 

 
 

                                                                         Čl. VI. 
               Podrobnosti  o stravovaní a spôsobe určenia sumy úhrady za stravovanie 
 
 

(1) Stravovanie pre účely tohto VZN je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej 
výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov podľa stravných jednotiek.  
Obedy (denne) a  večere (okrem nedele a sviatkov) sú zariadeniu poskytované 
dodávateľsky z Reštaurácie Gól Bytča. Dodávateľ má zmluvu s poskytovateľom 
sociálnej služby, v ktorej je dohodnutá cena aj s nákladovými položkami a to cena : 
za obedy -  2,80 €  a  večere - 1,70 €. 

(2) Stravovanie v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, 
ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení.  

(3) Diétna strava ( diabetická) sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 



(4) Za celodenné stravovanie pri racionálnej, neslanej a šetriacej strave sa považujú 
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diabetickej diéte sa za celodenné 
stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Desiata 
a olovrant sa v zariadení bude poskytovať iba podľa záujmu klienta. 

(5) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Zostavenie jedálneho lístka je možné 
prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a zvyklostiam 
klientov. Jedálny lístok obedov a večerí zostavuje vedúci reštaurácie Gól Bytča 
v spolupráci s kuchárom, riaditeľkou zariadenia a zdravotnou sestrou zariadenia, 
obvodným lekárom  a s klientami zariadenia. Jedálny lístok na raňajky, večere počas 
nedele a sviatkov zostavuje riaditeľka zariadenia a zdravotná sestra zariadenia 
v spolupráci s obvodným lekárom a klientami zariadenia. Jedálny lístok je vystavený 
na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. 

     (6)  Na  prilepšenie  stravy  počas  vianočných,  novoročných  a veľkonočných sviatkov pri   
            poskytovaní celoročnej starostlivosti  sa výdavky na suroviny /potraviny/ môžu zvýšiť. 

a rozdiely v hodnote stravy sa vyrovnávajú ku koncu mesiaca tak, aby stravná  
jednotka v priemere na deň bola dodržaná. 

(7) Odhlásiť stravu je možné v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby  a z iných 
vážnych dôvodov a to minimálne 2 dni vopred.  

 
 
 
 
 

Čl. VII. 
Podrobnosti o bývaní a spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie 

 
(1) Ubytovaním pre účely tohto VZN sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej 

miestnosti alebo jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a 
poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. 

 (2) Počas neprítomnosti klienta v zariadení či už z dôvodu hospitalizácie  v nemocnici 
alebo z iných vážnych dôvodov, bude klient platiť úhradu za bývanie v plnej výške, 
nakoľko nie je jeho miesto obsadené iným klientom. 

 
 
 
 
 

Čl. VIII. 
Podrobnosti o úschove finančných prostriedkov a cenných vecí 

 
(1) Zodpovedný pracovník zariadenia prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných 

knižiek a finančnej hotovosti  klienta, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do 
zariadenia, alebo počas pobytu na základe písomnej zmluvy o úschove cenných vecí  

(2) Zariadenie vedie evidenciu zmlúv a cenných vecí vrátané vkladných knižiek 
prevzatých do úschovy v evidencií zmlúv o úschove. Vklady a výbery finančnej 
hotovosti  klientov sa zaznamenávajú v pokladničnej knihe zariadenia.    

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



 
Čl. IX. 

Poskytovanie opatrovateľskej služby a úhrada za opatrovateľskú službu 
 

      (1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 
               a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II                     

       podľa prílohy č. 3 zákona a 
   b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju      
       domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 

      (2) Rozsah  úkonov  na  základe  lekárskej a  sociálnej  posudkovej  činnosti  určuje  Obec 
            Petrovice v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je 
            rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 
            zákona. 
      (3) Sebaobslužné  úkony,  úkony  starostlivosti  o  svoju   domácnosť,   základné   sociálne 
            aktivity a dohľad sú úkony, ktoré sa platia podľa dohodnutého času. Za 1 hod. služby 
            je úrada 0,80 eur.          

 
Čl. X. 

Splatnosť úhrady a spôsob plnenia 
 

(1) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí subjekt podľa článku V tohto nariadenia a 
podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najneskôr však do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá, za príslušný 
mesiac. 

(2) Úhradu je možné platiť v hotovosti v pokladni verejného poskytovateľa. 
(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby. 
Čl. X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce 
Petrovice  dňa  27.11.2013. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014 týmto dňom 
sa mení VZN Obce Petrovice č.9/2012 a jeho Dodatok č. 1/2012.   

(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia č.3/2013 schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo Obce Petrovice. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                Ing. Anton Pláňavský 

                                                                                                    starosta obce                                                                              


