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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych 

službách

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych 

službách
u k l a d á

vedúcemu odboru sociálnych služieb 

zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra 

- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta 

Nitry č. 4/2014  o sociálnych službách na úradnej tabuli MsÚ

                                                                                         T : do 10 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým

                                                                                   T : do 30 dní
                                                                                   K: ref. org.
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Návrh

Dodatku č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2014

o sociálnych službách

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 4 odsek 3 písmeno p), § 6 a § 11 odsek 4 písmeno 
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 
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 v znení 
zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., 
zákona č. 551/2010 Z.z., zákona č. 50/2012 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z., zákona č. 413/2012 
Z.z. a zákona č. 485/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách sa mení a dopĺňa 
nasledovne:

1. V Čl. VI § 9 sa znenie ods. 7 vypúšťa a prečíslujú sa odseky 8-17 na odseky 7-16.

2. V Čl. VII § 11 sa znenie ods. 8 vypúšťa a prečíslujú sa odseky 9-18 na odseky 8-17.

3. Vypúšťa sa Príloha č. 2.

4. V celom VZN č. 4/2014 o sociálnych službách sa mení číslovanie príloh.

5. V Čl. XIV § 18 ods. 3 sa za vetu „Poskytovateľ sociálnej služby v jedálni poskytuje 
stravovanie v pracovných dňoch formou obedov.“ dopĺňa nová veta „Minimálny počet 
je 15 odobratých jedál za mesiac.“

6. V § 18 sa pôvodné znenie ods. 7 nahrádza novým znením:

7. Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni je stanovená v Tab. 15.

      Tabuľka č. 15

Príjem prijímateľa 
sociálnej služby/mesiac

Úhrada prijímateľa 
sociálnej služby 

z celkovej hodnoty 
obeda

v €/1 obed

Príspevok 

mesta

v €/1 obed

Úhrada prijímateľa 
sociálnej služby 

z celkovej hodnoty 
obeda s donáškou                 

v €/1 obed

do výšky 240 € vrátane 1,00 2,00 1,45 

od 240,01 € do 300 € 1,40 1,60 1,85 

od 300,01 € do 360 € 1,80 1,20 2,25 

od 360,01 € do 420 € 2,60 0,40 3,05

od 420,01 € do 500 € 2,80 0,20 3,25

viac ako 500,01 € vrátane 3,00 bez príspevku 3,45
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     Na vydaní tohto Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o sociálnych službách sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ........................... a tento dodatok nadobúda účinnosť             
15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ...........................

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

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v Čl. VI 
Zariadenie opatrovateľskej služby a v Čl. VII Zariadenie pre seniorov rieši poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti a výšku úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť. 

Zmeny VZN uvedené v bodoch 1. – 4. odôvodňujeme nasledovne:

Zdravotné úkony ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb sa 

plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 

a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti). Ide o deväť 
zdravotných úkonov – špeciálne polohovanie; prevencie dekubitov; ošetrenie dekubitov; 

aplikácia liečiv intramuskulárne; ošetrovateľská rehabilitácia; preväz a toaleta rany; 

sledovanie stolice; príjem a výdaj tekutín za 24 hodín; meranie tlaku, teploty a dychovej 

frekvencie.  Podmienkou je mať uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami alebo 

využívať služby agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. (Zákon 578/2004 Z.z.

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podmienkou uzatvorenia zmluvy so zdravotnou poisťovňou je ustanovenie najmenej 

jednej kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon 

špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite.

Zodpovedná osoba  musí byť v pracovnom pomere k zariadeniu. 

Na základe vyššie uvedeného máme zato, že priame platby od klientov za uvedené 

ošetrovateľské úkony nie sú 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. 

Dopad na rozpočet: 

V súčasnom období hradí úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť v ZpS a ZOS                     

36 prijímateľov sociálnych služieb, čo predstavuje mesačne sumu vo výške 1620 €.

Z uvedených dôvodov navrhujeme znenie : 

„V ZOS sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť. Výška úhrady za ošetrovateľskú 

starostlivosť v ZOS sa stanovuje na 1,50 €/deň. Úkony ošetrovateľskej starostlivosti sú 

uvedené v Prílohe č. 2 „Úkony ošetrovateľskej starostlivosti“ tohto VZN.“ – vypustiť v Čl. 

VI § 9 ods. 7 a v Čl. VII § 11 ods. 8 vo VZN č. 4/2014 o sociálnych službách. 
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Sociálnu službu v jedálni  a výšku platenia úhrad za  sociálnu službu upravuje                  

Čl. XIV. Sociálna služba v jedálni predmetného všeobecne záväzného nariadenia.

Zmeny VZN uvedené v bodoch 5. – 7. odôvodňujeme nasledovne:

Nakoľko sa enormne zvyšuje počet žiadateľov o túto podpornú sociálnu službu je 

nutné urobiť zmenu v podmienkach poskytovania sociálnej služby a to tak, aby služba spĺňala 
účel a žiadateľmi boli tí,  ktorí sú na takúto službu odkázaní a využívajú ju pravidelne. 

Mesto Nitra v súčasnosti eviduje 1304 žiadateľov o túto sociálnu službu. Príspevok na 

stravu z rozpočtu Mesta Nitry bol v roku 2015 poskytnutý vo výške 168 000 €.

Pri kontrole prijímateľov sociálnej služby v jedálni bolo zistené, že z celkového počtu 

klientov (1304) stravovanie v jedálni pravidelne využíva 896 klientov. Ostatní sú 

poberateľmi sociálnej služby v jedálni len sporadicky, to znamená 1-5x v mesiaci                     

(105 klientov), alebo sa v mesiaci vôbec nestravujú. 

V nadväznosti na uvedené odporúčame pri poskytovaní sociálnej služby v jedálni 
upraviť výšku úhrad podľa príjmu žiadateľa a stanoviť minimálny počet odobratých jedál 

v mesiaci nakoľko v zmysle  zákona č. 448/2008 o sociálnych službách ide o podpornú 

sociálnu službu.

Pôvodné znenie Čl. XIV § 18 ods. 3: 

„Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje stravovanie v pracovných dňoch formou 

obedov.“

Navrhované znenie Čl. XIV § 18 ods. 3:

„Poskytovateľ sociálnej služby v jedálni poskytuje stravovanie v pracovných dňoch formou 

obedov. Minimálny počet je 15 odobratých jedál za mesiac.“

Pôvodné znenie Čl. XIV § 18 ods. 7.: Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni:

      Tabuľka č. 15

Príjem prijímateľa 
sociálnej služby/mesiac

Úhrada prijímateľa 
sociálnej služby 

z celkovej hodnoty 
obeda

v €/1 obed

Príspevok 

mesta

v €/1 obed

Úhrada prijímateľa 
sociálnej služby 

z celkovej hodnoty 
obeda s donáškou                 

v €/1 obed

do výšky 240 € vrátane 1,10 1,90 1,55 

od 240,01 € do 300 € 1,40 1,60 1,85 

od 300,01 € do 360 € 1,70 1,30 2,15 

Viac ako 360,01 € vrátane 2,20 0,80 2,65
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Navrhované znenie Čl. XIV § 18 ods. 7.: Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni:

      Tabuľka č. 15

Príjem prijímateľa 
sociálnej služby/mesiac

Úhrada prijímateľa 
sociálnej služby 

z celkovej hodnoty 
obeda

v €/1 obed

Príspevok 

mesta

v €/1 obed

Úhrada prijímateľa 
sociálnej služby 

z celkovej hodnoty 
obeda s donáškou                 

v €/1 obed

do výšky 240 € vrátane 1,00 2,00 1,45 

od 240,01 € do 300 € 1,40 1,60 1,85 

od 300,01 € do 360 € 1,80 1,20 2,25 

od 360,01 € do 420 € 2,60 0,40 3,05

od 420,01 € do 500 € 2,80 0,20 3,25

viac ako 500,01 € vrátane 3,00 bez príspevku 3,45

Stanovisko komisie MZ:

Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom 

zasadnutí dňa 11.05.2016 prerokovala návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2014 o sociálnych 

službách a uznesením č.  37/2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na 

vydaní Dodatku č.1 k VZN č. 4/2014 o sociálnych službách.

Stanovisko MR:

Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. 5. 2016 uvedený materiál 

prerokovala a odporučila doplniť materiál v zmysle diskusie mestskej rady.
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