
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE  
        

                                                                                                                Nitra 03.11.2010 

Mestskému zastupiteľstvu                                  Číslo materiálu:    2001/2010 
v Nitre 
 
k bodu 
Návrh Dodatku č.2 kVšeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 24/2008 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení 
Dodatku č.1   
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie 
        
Jozef Dvonč      Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry     prerokovalo  

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne     
záväznému nariadeniu    
Mesta Nitry č.24/2008 o poskytovaní                                                                                                     
sociálnych služieb, o spôsobe a výške   

Spracovala:                 úhrad za sociálne služby v znení Dodatku   
                                                                                   č.1 
                                                                                                   
Naďa Šimová                         
vedúca útvaru sociálneho úradu                                uznáša sa na vydaní 

Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č.24/2008 
o poskytovaní sociálnych služieb, o 
spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
v znení Dodatku č.1 

Napísala:                                                                                    
                              
Marcela Brezinová                                                    ukladá 
referent poskytovania sociálnych služieb vedúcemu útvaru sociálneho úradu 

zabezpečiť prostredníctvom referátu 
                                                                                  klientskeho centra služieb 
                                                                                  - vyvesenie vydaného znenia    
                                                                                  Dodatku č.2 k Všeobecne   
                                                                                  záväznému nariadeniu Mesta   
                                                                                  Nitry 24/2008 v znení Dodatku č.1  
                                                                                  na úradnej tabuli MsÚ         
                                                                                                           T : do 10 dní            
Prizvať:                - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
      -                                                                                                               T : do 30 dní  
           Z: ref.org. 
                                                                                                                                                 
                         
                                                                                           _____________________________ 

                                                                                         predkladateľ 



 2 

Návrh DODATKU č. 2 
                          k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 24/2008 
                    o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby            
                                                             v znení Dodatku č.1 
  

 
            Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR                  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 2                 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2008 
 
 
          Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb,  
o spôsobe a výške úhrad  za sociálne služby v znení Dodatku č.1 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1.     V § 1 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno b), ktoré znie : 
        b) „rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.“  

 
2.     V § 1 ods. 2 sa doterajšie písmená  b) až  j)  označujú ako  písmená c) až k).  
 
3. V § 2 ods. 1 sa za znením „Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu“ dopĺňa text, ktorý 

znie : „na sociálnu službu v zariadení pre seniorov“ 
 
4.    V § 4 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie :  

„sociálnej služby v zariadení pre seniorov.“ 
 
5.   Vypúšťa sa pôvodné znenie Čl. IX  a nahrádza sa novým znením, ktoré vrátane nadpisu znie: 
 
 

„Čl. IX 
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby 

 
§ 24 

Zariadenie opatrovateľskej služby  
 

1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 1 tohto VZN, ak jej 
nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 

 
2. V zariadení opatrovateľskej služby sa môže poskytovať sociálna služba aj fyzickej osobe podľa 

ods. 1 s trvalým pobytom mimo mesta Nitra na základe uzatvorenej zmluvy medzi príslušnou 
obcou a poskytovateľom o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa na klienta. 

 
3. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú: 

a) odborné činnosti: 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 

b) obslužné činnosti: 
1. ubytovanie, 
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2. stravovanie, 
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

c) ďalšie činnosti: 
1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

 
4. Sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje na dobu počas splnenia 

podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.  
 
5. Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, výšku a spôsob 

úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 9 
tohto VZN. 

 
 

§ 25 
Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby  

 
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej          

poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN. 
 
2.  Suma úhrady za sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby musí obsahovať sumu úhrady 

za poskytovanie nasledovných činností:     
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
2. ubytovanie 
3. stravovanie 
 

3.  Prijímateľ  sociálnej  služby  je  povinný  platiť  za  poskytnutú  sociálnu  službu  v  zariadení             
     opatrovateľskej služby úhradu za aktuálny mesiac, ktorá tvorí súčet úhrad za dni, počas  ktorých sa 

poskytovala sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby v súlade s týmto VZN a zmluvou 
o poskytovaní sociálnej služby. 

 
4.  Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, v zmysle § 72 zákona o sociálnych   
     službách,  neplatí  úhradu za  odborné  činnosti,  obslužné činnosti a ďalšie  činnosti  v  čase  jeho  
      neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak  voľné  miesto  nie je na prechodný čas  obsadené  
      inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby  a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú    
      inak.  
 
5.  Za prerušenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby pre účely tohto     
     VZN  sa považuje výlučne :  

a) prerušenie poskytovania sociálnych služieb počas 24 hodín (napr. dovolenka), 
b) kúpeľná starostlivosť, 
c) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. 

 
6.  Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa    

odkázanosti :  
 
II. stupeň odkázanosti ( 2-4 hodiny )   suma úhrady  2,0 €/deň 
III. stupeň odkázanosti ( 4-6 hodín )     suma úhrady     2,5 €/deň 
IV. stupeň odkázanosti ( 6-8 hodín )     suma úhrady     3,0 €/ deň 
V. stupeň odkázanosti ( 8-12 hodín )     suma úhrady      3,5 € /deň 
VI. stupeň odkázanosti ( viac ako 12 hodín denne )  suma úhrady  4,0 €/ deň 
 
7. Výška úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť je zahrnutá v platbe za odkázanosť. 
 
8. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená nasledovne: 
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Užívanie obytnej miestnosti 
podľa počtu lôžok  v miestnosti: 

Rozloha obytnej miestnosti: 
do 10 m2/ 1 osoba 

Rozloha obytnej miestnosti: 
nad 10 m2/ 1 osoba 

1 osoba 2,5 €/deň 2,8 €/deň 
2 osoby 1,9 €/deň 2,2 €/deň 

 
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť 
podlahovej plochy a príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom lôžok v tejto obytnej 
miestnosti. 
 

9. Výška  úhrady za ubytovanie v obytnej   miestnosti sa  zvyšuje o sumu 5 €/mesiac v prípade,  ak sa     
     jedná o obytnú miestnosť s balkónom. V prípade viaclôžkovej  obytnej miestnosti sa príplatok delí  
     podľa príslušného počtu lôžok.  
 
10. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne :  
 

a) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba 
v zariadení opatrovateľskej služby, je pri poskytovaní stravy na deň vo výške : 3,98 €.  

 
b) Ustanovená stravná jednotka sa zvyšuje o 25% t.j. na sumu 4,98 €/deň pre osobu, ktorej sa 

poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta. 
 
11. Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta : 
 
a)  pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte zo stravnej jednotky vo výške 3,98 € na: 
Druh stravy % úhrada  Suma 
raňajky 12% 0,48 €/deň 
desiata 9% 0,36 €/deň 
obed 40% 1,59 €/deň 
olovrant 9% 0,36 €/deň 
večera 30% 1,19 €/deň 
 
b) pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte zo stravnej jednotky vo výške 4,98 € na:  
Druh stravy % úhrada  Suma 
raňajky 11% 0,55 €/deň 
desiata 8% 0,40 €/deň 
obed 40% 1,99 €/deň 
olovrant 8% 0,40 €/deň 
večera 27% 1,34 €/deň 
druhá večera 6% 0,30 €/deň 
 
Percentuálne členenie je orientačné. 
 
c) Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci. 
Prijímateľ, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení s celoročnou formou pobytu, je povinný 
odoberať stravu v rozsahu minimálne troch jedál denne, z ktorých jedno jedlo sú raňajky, druhé obed 
a tretie si zvolí prijímateľ ľubovoľne. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby doloží lekárske 
potvrdenie o tom, že nemôže odoberať stravu z vážnych dôvodov, bude táto skutočnosť zaznamenaná 
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
 
d) Stravná jednotka určená podľa ods. 9 tohto článku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. 
 
12. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva a bielizne je pre prijímateľa 
sociálnej služby zahrnutá v platbe za ubytovanie.  
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a) Upratovanie zahŕňa podľa tohto VZN pravidelné upratovanie obytnej izby, príslušenstva izby 
a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu priestorov, vysávanie 
a tepovanie kobercov, umývanie okien a utieranie prachu.  
 
b) Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva zahŕňa najmä triedenie, namáčanie, dezinfekciu, pranie, 
žehlenie a mangľovanie bielizne ako aj prišívanie gombíkov a zašívanie poškodených častí šatstva“. 
  
 
 
6. Za Čl. XI. sa vkladá nový Čl. XII, ktorý vrátane nadpisu znie :  
 

„Čl. XII 
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

 
§ 31 

Zariadenie pre seniorov 
 
1. V zariadení pre seniorov (ďalej iba „Zariadenie“) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá 
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej 
služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 
2. V Zariadení  sa môže poskytovať sociálna služba aj fyzickej osobe podľa ods. 1 s trvalým pobytom 
mimo mesta Nitra na základe uzatvorenej zmluvy medzi príslušnou obcou o úhrade ekonomicky 
oprávnených nákladov Zariadenia na klienta.  
 
3. Ak je vážne ohrozené zdravie fyzickej osoby alebo život fyzickej osoby odkázanej na sociálnu 
službu v Zariadení a nie je možné zabezpečiť starostlivosť poskytnutím inej formy sociálnej služby, je 
možné riešiť situáciu bezodkladným umiestnením v Zariadení, ak je v tomto Zariadení voľné miesto.  
 
4. Sociálnu službu v Zariadení nemožno poskytovať osobe trpiacej psychickou poruchou, vplyvom 
ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie, osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou a osobe, 
ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, 
alkoholizmus...).  
 

   5. V Zariadení sa poskytujú: 
b) odborné činnosti: 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 

b) obslužné činnosti: 
1. ubytovanie, 
2. stravovanie, 
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

c) ďalšie činnosti: 
            1.utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
            2.osobné vybavenie, 
            3.záujmová činnosť. 
 
6. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v Zariadení, výšku úhrad a spôsob úhrady za sociálne 
služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 9 tohto VZN.   
 
7. V Zariadení sa sociálna služba poskytuje celoročnou pobytovou formou. 
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8. Riaditeľ Zariadenia môže povoliť prerušenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení na žiadosť 
prijímateľa sociálnej služby najviac 28 dní v kalendárnom roku, vo výnimočných prípadoch najviac 42 
dní v kalendárnom roku.  
 
9. Za prerušenie poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre účely tohto VZN  sa považuje 
výlučne :  

d) prerušenie poskytovania sociálnych služieb počas 24 hodín (napr. dovolenka), 
e) kúpeľná starostlivosť, 
f) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. 

§ 32 
Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za sociálne služby v Zariadení 

 
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálne služby v Zariadení v súlade s týmto 
VZN.  
 
2. Poplatok za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení v kalendárnom mesiaci na klienta sa určí ako 
súčet poplatku za pomoc pri odkázanosti, ubytovanie, stravovanie a všetky činnosti, ktoré sú 
spoplatnené, a to za všetky dni v kalendárnom mesiaci, v ktorých sa poskytovala sociálna služba                  
v Zariadení.  
 
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti :  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
2. ubytovanie 
3. stravovanie 
4. používanie vlastného elektrospotrebiča 
 

4. Prijímateľ sociálnej služby v zmysle § 72 zákona o sociálnych službách neplatí úhradu za odborné 
činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, 
ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby 
a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.  
 
5. Podmienky dočasnej neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby (najmä počet dní neprítomnosti, 
spôsob odhlasovania, lehoty na odhlasovanie) určí štatutárny zástupca Zariadenia v domovom 
poriadku.   
 
 

§ 33 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby v Zariadení 
 
1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí 
o odkázanosti na sociálnu službu.  
 
2. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa 
odkázanosti :  
 

II. stupeň odkázanosti ( 2-4 hodiny )   suma úhrady  1,90 €/deň 
III. stupeň odkázanosti ( 4-6 hodín )     suma úhrady     2,30 €/deň 
IV. stupeň odkázanosti ( 6-8 hodín )     suma úhrady     2,70 €/ deň 
V. stupeň odkázanosti ( 8-12 hodín )     suma úhrady      3,10 € /deň 
VI. stupeň odkázanosti (viac ako 12 hodín denne)  suma úhrady  3,50 €/deň 
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3. V prípade poskytovania sociálnej služby v  Zariadení z iných vážnych dôvodov ako z dôvodu 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vzniká klientovi povinnosť uhrádzať platbu za pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 3,50 €/deň.  

 
 

§ 34 
 Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ubytovanie v Zariadení 

 
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. V Zariadení  je ubytovanie poskytované v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách 
s príslušenstvom. Okrem obytných miestností a ich príslušenstva ubytované osoby majú právo 
využívať aj spoločné priestory ako aj časť nádvoria, ktorá je upravená pre oddych a záujmovú činnosť. 
Ubytované osoby majú nárok na poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním v zmysle 
platných právnych predpisov, technických a hygienických noriem.   
 
3. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť 
podlahovej plochy a príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom lôžok v tejto obytnej 
miestnosti. 
 
4. Výška úhrad za ubytovanie je stanovená nasledovne :  
 
Užívanie obytnej miestnosti 
podľa počtu lôžok  v miestnosti: 

Rozloha obytnej miestnosti: 
do 10 m2/ 1 osoba 

Rozloha obytnej miestnosti: 
nad 10 m2/ 1 osoba 

1 osoba 3,30 €/deň 3,80 €/deň 
2 osoby 2,90 €/deň 3,30 €/deň 
3 osoby 2,30 €/deň 2,70 €/deň 

 
 
5. Výška úhrady za ubytovanie v obytnej miestnosti sa zvyšuje o sumu 5 €/mesiac v prípade, ak sa 
jedná o obytnú miestnosť s balkónom. V prípade viaclôžkovej obytnej miestnosti sa príplatok delí 
podľa príslušného počtu lôžok.  
 
 

§ 35 
 Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravovanie v Zariadení 

 
1. Stravovanie v zariadení možno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú sociálne služby 
v Zariadení.  
 
2. Stravná jednotka na deň a na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba 
v Zariadení, sa určuje percentuálnym podielom na základe počtu a druhu odoberaných jedál v zmysle 
§35 ods. 4 tohto VZN.   
 
3. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne :  
 

a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba 
v Zariadení je pri poskytovaní stravy na deň vo výške : 3,98 €/deň.  

 
b) ustanovená stravná jednotka sa zvyšuje o 25% t.j. na sumu 4,98 € /deň pre osobu, ktorej sa 

poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná a alebo špeciálna diéta. 
 
4. Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta : 
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a)   pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte zo stravnej jednotky vo výške 3,98 € na:  
Druh stravy % úhrada  Suma 
raňajky 12% 0,48 €/deň 
desiata 9% 0,36 €/deň 
obed 40% 1,59 €/deň 
olovrant 9% 0,36 €/deň 
večera 30% 1,19 €/deň 
 
 
b) pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte zo stravnej jednotky vo výške 4,98 €  na: 
Druh stravy % úhrada  Suma 
raňajky 11% 0,55 €/deň 
desiata 8% 0,40 €/deň 
obed 40% 1,99 €/deň 
olovrant 8% 0,40 €/deň 
večera 27% 1,34 €/deň 
druhá večera 6% 0,30 €/deň 
 
Percentuálne členenie je orientačné. 
 
5. Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci. 
Prijímateľ, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení s celoročnou formou pobytu je povinný 
odoberať stravu v rozsahu minimálne troch jedál denne, z ktorých jedno jedlo sú raňajky, druhé obed 
a tretie si zvolí prijímateľ ľubovoľne. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby doloží lekárske 
potvrdenie o tom, že nemôže odoberať stravu z vážnych dôvodov, bude táto skutočnosť zaznamenaná 
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
 
6. Stravná jednotka určená podľa ods. 4 tohto článku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.  
 
7. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka, aby stravná jednotka bola 
v priemere dodržaná.  
 
 
 

§ 36 
 Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne 

a šatstva v Zariadení 
 
1. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je pre prijímateľa 
sociálnej služby zahrnutá v platbe za ubytovanie.   
 
2. Zariadenie zabezpečuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre prijímateľov 
sociálnej služby vlastnými zamestnancami vo vlastných prevádzkových priestoroch určených 
a vybavených na túto činnosť.  
 
3. Upratovanie zahŕňa podľa tohto VZN pravidelné upratovanie obytnej izby, príslušenstva izby 
a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu priestorov, vysávanie 
a tepovanie kobercov, umývanie okien a utieranie prachu.  
 
4. Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva zahŕňa najmä triedenie, namáčanie, dezinfekciu, pranie, 
žehlenie a mangľovanie bielizne ako aj prišívanie gombíkov a zašívanie poškodených častí šatstva. 
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§37 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti v Zariadení 

 
1. Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča v Zariadení na prijímateľa sociálnej služby 
a na deň je :  
 

a) za chladničku 0,30 € 
b) za elektrickú kanvicu  0,20 € 
c) za používanie mikrovlnnej rúry  0,25 € 
d) za každý ďalší elektrospotrebič  0,15 € jednotlivo. 

 
2. Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných 
činnosti, ktoré neupravuje zákon o sociálnych službách ani táto VZN za účelom zvýšenia kvality 
sociálnej služby a za predpokladu, že sa na ich poskytovaní prijímateľ s poskytovateľom dohodli.  
 
3. Za iné činnosti sa považujú dohľad a doprovod prijímateľa sociálnej služby, strihanie, manikúra, 
pedikúra, liečebná rehabilitácia, nákup potravín a iných potrieb, činnosti iného charakteru, ak sa 
prijímateľ s poskytovateľom nedohodli inak. V prípade záujmu je možné poskytovať prijímateľovi aj 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, požičiavanie pomôcok mimo Zariadenia, 
prepravná služba, atď.“ 
 
7. Doterajší Čl. XII. sa označuje ako Čl. XIII. 

 
8.  Doterajšie § 31 až 34 sa označujú ako § 38 až 41. 
 
9. V § 32 sa pôvodný text označuje ako ods. 1. 
 
10. V § 32 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie :  
     „Fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje sociálna služba v Zariadení opatrovateľskej služby na 
Janka Kráľa 2 v Nitre, začnú platiť úhradu v zmysle § 25 VZN č.24/2008 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení Dodatku č. 1 a č. 2 dňom začatia 
poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Zobor. Do tohto času platia úhradu v súlade s 
§25 VZN č.24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
v znení Dodatku č. 1“. 
 
11. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené.  

 
 
Na vydaní tohto Dodatku č. 2 k VZN č.24/2008 o  poskytovaní sociálnych služieb,  o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby v znení Dodatku č. 1  sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa.....................uznesením č...................a tento dodatok nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j......................  
 
         
 
 

 

 

    Jozef Dvonč                            Igor Kršiak 
      primátor        prednosta 
    mesta Nitry      Mestského úradu v Nitre 
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Dôvodová správa 

 

V predkladanom návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry 

č.24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení 

Dodatku č. 1 ( ďalej len VZN ) sa ustanovujú podmienky, spôsob a výška úhrady za poskytované 

sociálne služby, na základe ktorých mesto Nitra pri výkone svojej pôsobnosti zabezpečuje sociálnu 

službu v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov.  

 

 Cieľom je stanovenie postupu a podmienok pri poskytovaní uvedených sociálnych služieb. 

Upravuje sa spôsob a výška úhrad za tie činnosti, ktoré je povinný hradiť prijímateľ sociálnej služby 

ako aj podrobnosti o poskytovaní odborných činností, obslužných činností a ďalších činností 

v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov  s určením spôsobu úhrad za tieto 

sociálne služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov.  

  

 Návrh nového znenia Dodatku č. 2 k VZN prerokovala Komisia MZ pre sociálne veci, bytové 

otázky a zdravotníctvo dňa 26.10.2010 a uznesením č. 49/2010 odporučila Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre materiál schváliť.  

  

Návrh Dodatku č. 2 k VZN prerokovala Mestská rada v Nitre dňa 02.11.2010 a odporučila 

Mestskému zastupiteľstvu  v Nitre predmetný materiál schváliť.  
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