
 
 

Príloha č. 1 Doplnok č.2 ku VZN Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 
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na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

 
 

Vec:  Doplnok č. 2 ku VZN č. 4/2013  
 
 
Dôvod predloženia: Materiál obsahuje: 
 
 
Zníženie úhrady za 
poskytovanie OSL 
 
Bližšie špecifikované 
v Dôvodovej správe 
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 II.  Návrh uznesenia  
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Príloha č. 2 k Doplnok č.2 ku VZN Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

 

 

I. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu: 
V súčasnosti úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby je vo výške 1,00 € za 1 
hodinu poskytnutej OSL. Iný poskytovateľ OSL v meste má nižšiu úhradu za 
poskytovanie OSL. Do 31.07.2015 sme mali 2 opatrovateľky platené z rozpočtu mesta 
a na 2 opatrovateľky nám bol poskytnutý transfer prostredníctvom Národného 
projektu ,,Podpora opatrovateľskej služby“, ktorého trvanie bolo predĺžené do 
31.10.2015, pôvodne bolo do 30.09.2015. 

B) Zdôvodnenie novej úpravy: 
Mesto Spišské Vlachy zapojením sa do Národného projektu ,,Podpora opatrovateľskej 
služby“ v domácnosti získalo finančné prostriedky na novovytvorené miesta 
opatrovateliek. Od 1.augusta 2015 v rámci realizácie tohto projektu bolo vytvorené 
ďalšie pracovné miesto opatrovateľky na celý úväzok. V súčasnosti máme dve 
opatrovateľky na rozpočet a tri na projekt. Je možnosť zapojiť sa do druhého kola 
tohto projektu a pokračovať v poskytovaní sociálnych služieb občanom v ich 
domácnosti a pomôcť im tak zotrvať v ich prirodzenom domácom prostredí. Aby 
mesto Spišské Vlachy ako poskytovateľ sociálnej služby – opatrovateľská služba bol 
konkurencie schopný a aby súčasní prijímatelia opatrovateľskej služby neboli 
diskriminovaní s prijímateľmi opatrovateľskej služby, ktorú im poskytuje iný 
poskytovateľ v meste navrhujeme znížiť úhradu za hodinu poskytnutej opatrovateľskej 
služby na 0,50 € a tým sprístupniť opatrovateľskú službu viacerým občanom 

nášho mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. 
 

Pôvodné znenie § 14 VZN č. 4/2013 v znp: 
 

                Výška úhrady za opatrovateľskú službu                                                                                     
                                                                                           

1. Priemerné ekonomické náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby za 
predchádzajúci rok sú určené v súlade s § 72 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a to vo výške 4,24 EUR/klient/hodina. Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov 
spojených s poskytovaním Opatrovateľskej služby v Spišských Vlachoch  z predchádzajúceho 
rozpočtového roku 2012 tvorí prílohu č.1. 
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 1,00 EUR/klient/hodina. 
3. Pre plnoletú fyzickú osobu bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie 
opatrovateľskej  služby je vo výške 4,24 EUR za 1 hodinu opatrovateľskej služby. 
Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí zo zákona nie sú odkázaní na pomoc inej 
4. fyzickej osoby za plnú úhradu EON. 
5. Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby je pre neplnoletú fyzickú osobu  vo 
výške 1,00 EUR/klient/hodina. 
6. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú formou opatrovateľskej služby pre daný rok 
sa určí každoročne výpočtom, a to najneskôr do 31.01. príslušného roka podľa ekonomicky 
oprávnených nákladov za uplynulý kalendárny rok. 
7. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na každoročné vydanie aktuálnej  
Prílohy č. 1 tohto VZN - Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a určenie výšky úhrady 
za sociálnu službu v termíne podľa ods. 6.
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8. S vydaním prílohy č. 1 sa zároveň upravuje výška úhrad v  ods. 3. 
 
Návrh: 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
                                                                                      

1. Priemerné ekonomické náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby za 
predchádzajúci rok sú určené v súlade s § 72 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a to vo výške 4,24 EUR/klient/hodina. Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov 
spojených s poskytovaním Opatrovateľskej služby v Spišských Vlachoch  z predchádzajúceho 
rozpočtového roku 2012 tvorí prílohu č.1. 
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 0,50 EUR/klient/hodina. 
3. Pre plnoletú fyzickú osobu bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie 
opatrovateľskej  služby je vo výške 4,24 EUR za 1 hodinu opatrovateľskej služby. 
Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí zo zákona nie sú odkázaní na pomoc inej 
4. fyzickej osoby za plnú úhradu EON. 
5. Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby je pre neplnoletú fyzickú osobu  
vo výške 0,50 EUR/klient/hodina. 
6. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú formou opatrovateľskej služby pre daný rok 
sa určí každoročne výpočtom, a to najneskôr do 31.01. príslušného roka podľa ekonomicky 
oprávnených nákladov za uplynulý kalendárny rok. 
7. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na každoročné vydanie aktuálnej  
Prílohy č. 1 tohto VZN - Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a určenie výšky úhrady 
za sociálnu službu v termíne podľa ods. 6. 
8. S vydaním prílohy č. 1 sa zároveň upravuje výška úhrad v  ods. 3. 

 
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 

minimálny  
D) Dopad na personálne náklady: 

minimálne 

E) Potreba úpravy predpisovej základne: 
nie 

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 
nie 

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov) 
nie je 

H) Riešenie odporúčané spracovateľom. 
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 II. 
 

N á v r h   u z n e s e n i a 

 
K materiálu: 
Doplnok č.2 ku VZN Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby. 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
                 I.       schvaľuje 

                             
Doplnok č.2 ku VZN Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v predloženom znení. 
 
      II.        ukladá 
 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a 
internetovej stránke mesta schválený návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v predloženom znení. 
 

            Zodpovedá: Prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 



 

 5 

 



MESTO SPIŠSKÉ VLACHY 

 

 

 

 

Návrh 

 

 

Doplnku č. 2 

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

 Mesta Spišské Vlachy č. 4 /2013 

O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  

 

 

 

 

 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2013 na pripomienkovanie 

 

Návrh  vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:                                    28.08.2015                                     

Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa:                                  28.08.2015 

Ukončenie pripomienkového konania dňa:                                          12.09.2015                                      

 
 
 
                                              

 
 
 

 

 



Doplnok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  

Mesto Spišské Vlachy, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 50/2012 
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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, vydáva tento Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby (ďalej len „Doplnok č. 2 k VZN č.4/2013“).  
 

Čl. 1 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišské Vlachy č.4/2013 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby sa mení a dopĺňa takto: 
 
  
 

(1) § 14 odsek 2 znie:                                                                                                           
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 0,50 EUR/klient/hodina. 
 

(2) § 14 odsek 5 znie: 
               Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby je pre neplnoletú fyzickú  
               osobu  vo  výške 0,50 EUR/klient/hodina. 

 
 

 
 

Čl.2 
 
(1) Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišských   

Vlachoch uznesením č. ........................../2015 dňa …............. 2015.  
 
(2) Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli Mesta 

Spišské Vlachy a zverejnením na internetovom sídle Mesta Spišské Vlachy dňa 
…...... 2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia. 

 
 
 
 
V Spišských Vlachoch, dňa ….............. 
 
 
 
 
                                                                                                                      Ľubomír Fifik  
                                                                                                          primátor mesta 
 


