Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018
na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované Mestom Topoľčany
Mesto Topoľčany podľa § 6 ods. I. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, 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, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 na vykonávanie niektorých
ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované Mestom Topoľčany.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle zákona
NR SR 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“):
- stanovenie postupu poskytovania sociálnych služieb,
- stanovenie výšky úhrad za poskytované služby,
- spôsob ich určenia a platenia.
2. Mesto Topoľčany bude sociálne služby poskytovať alebo zabezpečovať formou:
- terénnou - v domácom prostredí občana (opatrovateľská služba, odľahčovacia
služba),
- pobytovou - v zariadeniach s celoročným pobytom,
- ambulantnou.
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Článok 2
Postup pri poskytovaní terénnej, ambulantnej a pobytovej sociálnej služby
Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je mesto Topoľčany, si podá písomnú
žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mesto Topoľčany (ďalej len
„žiadateľ“), ktorej súčasťou je i potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
o zdravotnom stave žiadateľa.
Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby Mesto
Topoľčany zabezpečí zdravotný posudok, ktorý je spracovaný v súlade s § 49
zákona o sociálnych službách.
Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41
zákona o sociálnych službách, Mesto Topoľčany zabezpečí vypracovanie sociálneho
posudku, ktorý je spracovaný v súlade s § 50 zákona o sociálnych službách.
Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku Mesto Topoľčany vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.
Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec v zmysle § 80 písmena c)
zákona o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia Mesta Topoľčany o odkázanosti na
sociálnu službu v súlade § 74 ods. 3 uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
medzi poskytovateľom a prijímateľom.
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Článok 3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú zabezpečuje a poskytuje
Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 41 a § 80 písm. e) zákona o sociálnych
službách.
2. Opatrovateľská služba v Meste Topoľčany sa poskytuje fyzickej osobe na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom
opatrovateľskej služby a prijímateľom sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby
vyhotoví prijímateľovi sociálnej služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby po
predložení dokladov v súlade s § 74 ods. 3 zákona č. 448/2018 Z.z. v znení neskorších
predpisov, súčasťou ktorého je aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na
opatrovateľskú službu.
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Článok 4
Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby a platenie úhrady
Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi úkony opatrovateľskej služby podľa zákona
o sociálnych službách na základe sociálnej posudkovej činnosti, v rozsahu
dohodnutom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah poskytovaných úkonov
opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách.
Za poskytnutý úkon opatrovateľskej služby sa ustanovuje sadzba 1,30 € za 1 hodinu.
Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby za
príslušný mesiac úhradu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa
poskytovali úkony opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Úhrada za úkony
opatrovateľskej služby sa platí na účet určený poskytovateľom alebo v pokladni
Mesta Topoľčany. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí úhradu najneskôr do 15. dňa
po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli odpracované úkony.
Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej
služby.
Právna ochrana občana pri platení úhrady je riešená v zákone o sociálnych službách.

Článok 5
Odľahčovacia služba
Odľahčovaciu službu Mesto Topoľčany poskytuje v súlade s § 54 zákona o sociálnych
službách. Výšku úhrady za odľahčovaciu službu určuje mesto v sume 1,30 € za hodinu
poskytovanej služby.
Článok 6
Postup pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa
1. Ambulantná sociálna služba poskytovaná v zariadení starostlivosti o dieťa do troch
rokov veku dieťaťa, je zabezpečovaná Mestom Topoľčany v Detských jasliach mesta
Topoľčany, Ul. Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany (ďalej len „detské jasle“) v súlade s § 32 b
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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
2. V detských jasliach sa poskytuje starostlivosť v rozsahu uvedenom v § 32b zákona
o sociálnych službách.
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3. Podmienky, pravidlá a prevádzkovú dobu detských jaslí, ktoré neupravujú ustanovenia
tohto VZN, stanovuje Prevádzkový poriadok detských jaslí, ktorý sa vydáva v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Služby v detských jasliach sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú spolu s aspoň
jedným zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Topoľčany. Umiestnenie dieťaťa,
ktorého zákonný zástupca nemá trvalý pobyt v Topoľčanoch, je možné len v prípade
voľnej kapacity.
5. Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
doručenej na Mesto Topoľčany, na základe čoho bude dieťa zaradené do evidencie. V
prípade splnenia zákonných podmienok a voľnej kapacity, zákonný zástupca s
prevádzkovateľom uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona
o sociálnych službách.
6. Pri prijatí dieťaťa do detských jaslí je zákonný zástupca povinný predložiť:
- rodný list dieťaťa,
- lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom jeho umiestnenia
v detských jasliach.
7. V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín, alebo po písomnej výzve
odmietne nástup v dohodnutom termíne, bude dieťa z evidencie vyradené.
Článok 7
Výška úhrady za služby poskytované v detských jasliach a spôsob platenia úhrady
1. Výška úhrady za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu o dieťa v detských jasliach:
a) Odborné činnosti:
- bežné úkony starostlivosti o dieťa: 5,00 €/deň
- výchova: 5,00 €/deň
b) Obslužné činnosti:
- stravovanie: 1,27 €/deň
- režijné náklady: 0,04 €/deň
c) Vecné plnenie spojené s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch: 1,73 €/deň
Denná úhrada/ 1 deň
13,04 €
2. Výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti poskytované v detských jasliach
sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22 násobok dennej úhrady.
3. Poplatok sa hradí v plnej výške i v prípade, že dieťa z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi
do detských jaslí.
4. V prípade, ak dieťa nenavštívi detské jasle celý kalendárny mesiac a má uhradený
poplatok, nasledujúci mesiac sa úhrada poplatku nehradí.
5. Úhrada za stravnú jednotku sa platí spolu s poplatkom podľa skutočne odobratej
stravy.
6. Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla 3 x denne a režijné náklady:
- desiata: 0,30 €,
- obed: 0,72 €,
- olovrant: 0,25 €,
- režijné náklady: 0,04 €.
7. Spôsob platenia úhrady sa stanovuje nasledovne:
- bezhotovostne na účet alebo
- poštovou poukážkou.
8. Splatnosť úhrady za starostlivosť a stravnú jednotku v detských jasliach je vopred do
15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
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9. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej
služby.
Článok 8
Nocľaháreň
1. V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie z dôvodu straty bývania
alebo nemôže doterajšie bývanie užívať podľa § 25 zákona o sociálnych službách.
2. Úhrada za jednotlivé činnosti v nocľahárni a denná suma úhrad je:
a) odborné činnosti
- sociálne poradenstvo: zdarma
b) obslužné činnosti
- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania: 0,50 €/deň
c) ďalšie činnosti
nevyhnutné ošatenie a obuv: zdarma
vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny: zdarma
výdaj stravy a výdaj potravín: zdarma
Denná úhrada/ 1 deň
0,50 €
3. Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby v hotovosti poverenému
zamestnancovi do pokladne zariadenia v deň nástupu do zariadenia v súlade
s ubytovacím poriadkom nocľahárne.
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Článok 9
Denný stacionár
V dennom stacionári sa poskytuje ambulantná sociálna služba fyzickej osobe
s trvalým pobytom na území mesta Topoľčany, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III., podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách.
Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o
odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, výšku a spôsob
úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená
podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
Pri hospitalizácii prijímateľa sociálnej služby alebo pri prerušení poskytovania
sociálnej služby v dennom stacionári na dobu dlhšiu ako 30 dní, je prijímateľ sociálnej
služby túto skutočnosť povinný písomne oznámiť alebo zabezpečiť písomné
oznámenie poskytovateľovi. Na základe uvedeného oznámenia bude prijímateľovi
sociálnej služby prerušené poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári.
V dennom stacionári sa fyzickej osobe poskytuje sociálna služba podľa § 40 zákona
o sociálnych službách.
Úhrada za jednotlivé činnosti v dennom stacionári je:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 1,30 €/hod.,
b) sociálne poradenstvo: zdarma,
c) sociálna rehabilitácia: zdarma,
d) stravovanie: stravná jednotka upravená interných predpisom zariadenia,
e) rozvoj pracovných zručností: zdarma,
f) záujmová činnosť: zdarma.
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7. Výška úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári je stanovená za každú začatú
hodinu 1,30 €/hod.
8. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom
sociálnej služby.
9. Právna ochrana občana pri platení úhrady je riešená v zákone o sociálnych službách.
Článok 10
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č.5/2018 sa uznieslo uznesením č.
645/26/2018 Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na svojom zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 27.6.2018.
2. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 5/2018 na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách
a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Topoľčany sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 1/2018 a jeho Dodatok č.1/2018
na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení
výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Topoľčany.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 5/2018 na vykonávanie niektorých
ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované Mestom Topoľčany nadobúda účinnosť dňa 1.9.2018.

Ing. Peter Baláž
primátor mesta
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