MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU
Materiál č.

14
A. Materiál:
Bod rokovania

VZN č. 5/2018 o sociálnych službách, o spôsobe určenia
a výške úhrady za poskytované sociálne služby

Dátum rokovania MsZ

16. 5.2018

Predložené poslancom MsZ

9. 5. 2018

Predkladateľ

Ing. Dagmar Majeríková, ved. odd. sociálnych služieb

Spravodajca
Na základe
Prizvaný

Ing. Dagmar Majeríková, ved. odd. sociálnych služieb

Stanovisko komisií
Zoznam príloh

Komisia pre sociálne služby a zdravotníctvo – prerokované
dňa -2.5.2018 - Odporúča prijať (7 – 0 – 0)
Príloha č.1 – Návrh VZN č. 5/2018 o sociálnych službách

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:
I. schvaľuje VZN č. 5/2018 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované
sociálne služby

B. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:
I. ukladá vedúcemu OVS zverejniť VZN č. 5/2018 na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní a na
webovom sídle mesta

C. Dôvodová správa
Od 1. mája 2018 končí Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorý financoval čiastočne výdavky
na mzdy opatrovateliek. Keďže každý rok narastá minimálna mzda, Mesto Ružomberok nebude mať
dostatok finančných prostriedkov na výdavky spojené s opatrovateľskou službou. Aj z tohoto dôvodu
odporúčame určiť výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú službu na jednotnú sumu
t. j. 1,50,- € s účinnosťou od 1. júla 2018 ( od dátumu úpravy výšky životného minima).
Zároveň odporúčame upraviť platbu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku Detské jasle na Ul.
Za dráhou, pričom návrh na úhradu je vo výške 230,- € (t. j. zvýšenie o 30,- € mesačne s účinnosťou od
nového školského roku, t. j. od 1.9.2018).
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D. Dopad na rozpočet
Zvýšením úhrady sa čiastočne navýšia aj príjmy v rozpočte mesta na rok 2018.
Vzhľadom k tomu, že k 30.4.2018 končí Národný projekt Opatrovateľskej služby, mesto Ružomberok príde
o príjem z tohto projektu na tento rok vo výške cca 65 tis. €, čo sa premietne do zvýšených výdavkov na
mzdy opatrovateliek.
Podľa informácii má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásiť „Dopytovú výzvu“, kde sa budeme
mať možnosť prihlásiť. Pokiaľ sa tak nestane, prípadne vo výzve nebudeme úspešní, chýbajúcu čiastku vo
výške cca 65 tis. € bude potrebné upraviť zmenou rozpočtu.

Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, Tel.: +421 44 431 44 22
www.ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk, IČO: 00315737 DIČ: 2021339265

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ružomberok
č. 5/2018
o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrady
za poskytované sociálne služby
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Preambula
Mesto Ružomberok na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva
pre katastrálne územie Ružomberok a katastrálne územie Hrboltová (ďalej ako „Mesto
Ružomberok“) toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2018
o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad
za poskytované sociálne služby
Článok 1
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1)
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia 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) je:
• definovanie druhu a formy sociálnych služieb poskytovaných v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Ružomberok.
• určenie spôsobu a stanovenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:
1.) pôsobnosť mesta Ružomberok vo veciach :
a) rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby (sociálnu službu v zariadení pre seniorov,
v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú
službu),
b) zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb (krízovej intervencie, na podporu
rodiny s deťmi, na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, podporné služby)
2.) spôsob a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych služieb
§ 2
Druh sociálnej služby
(1) Mesto Ružomberok poskytuje nasledovné druhy sociálnych služieb :
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie
2. sociálna služba poskytovaná v útulku
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
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c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku:
1. opatrovateľská služba,
d) podporné služby:
1. odľahčovacia služba,
2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
(2) Poskytované s ociálne služby podľa odseku 1 je možné účelne a vhodne spájať.
§ 3
Formy sociálnej služby
(3) Sociálna služba sa poskytuje formou:
a) ambulantnou - fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravovaná do
miesta poskytovania sociálnej služby,
b) terénnou - fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí,
c) pobytovou - ak je súčasťou aj ubytovanie, ako celoročná alebo týždenná sociálna služba.
d) inou - podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba
zdržiava (napr. telefonicky).
Článok 2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
§4
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa čl. 1 ods. 2 začína spravidla na základe
písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
(2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Mestu Ružomberok
cestou Mestského úradu v Ružomberku – Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva.
(3) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie
sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať
žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
(4) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.
(5) Pri poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby, sa poskytuje sociálna služba
bezodkladne z dôvodov uvedených v §8 odsek 6 zákona o sociálnych službách a túto službu
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možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu.
§5
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
(1) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu. okrem prípadu, keď sa posudková činnosť podľa zákona 1
nevykonáva, t. j. ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť
úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním tejto sociálnej služby a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby.
(2) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.
(3) Mesto Ružomberok na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje :
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam
základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa
prílohy č. 3 písm. B a prílohy č.4,
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
(4) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný
inou obcou.
(5) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahuje všeobecne záväzný právny
predpisy o správnom konaní.
(6) Konanie vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Mesto
Ružomberok cestou Mestského úradu – Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva, ktoré eviduje
a vedie celú spisovú agendu.
(7) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje Mesto Ružomberok ako správny orgán .
Článok 3

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
§6
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb
krízovej intervencie

1

§ 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
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(1) Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a),b),d),g) a h) zákona 448/2008 Z.z.
(2) Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový charakter.
(3) Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa na účely tohto zákona považuje
sociálna služba, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa
fyzická osoba zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu. Sociálna služba sa poskytuje
anonymne bez preukazovania identity tejto fyzickej osoby dokladom totožnosti a bez ohľadu na
prejavy požitia návykovej látky. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je uľahčiť
fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám alebo k podpore a
pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej začlenenie do spoločnosti.

§7
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
(1) Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a),b),d), g), a h) zákona 448/2008 Z.z.; a jej obsahom je činnosť
zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho
poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a
utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.
(2) Mesto Ružomberok poskytuje bezplatne sociálnu službu prostredníctvom MsÚ - oddelenia
sociálnych služieb a zdravotníctva najmä terénnou formou v prirodzenom sociálnom alebo
domácom prostredí odkázanej osoby, rodiny, komunity, ale aj ambulantnou formou na adrese: Ul.
M. Madačova 3.
§8
Útulok
(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.1 písm. a), ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať:
a) poskytuje:
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia,
5. nevyhnutné ošatenie a obuv.
b) utvárajú podmienky na:
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.
§9
Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v útulku
(1) Výška úhrady za poskytované služby v útulku je nasledovná:
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Občan s TP v
hmotnej núdzi

Občan s TP v inom
okrese

Občan využívajúci
len služby OH a P

dočasné zaopatrenie

1,00 € / noc

1,50 € / noc

xxx

osobná hygiena (OH)

0,20 € / deň

0,50 € /deň

1,00 € / deň

Pranie a výmena šatstva (P)

1,00 € / mesiac

2,00 € / mesiac

2,00 € / pranie

(2) Úhradu za poskytované sociálne služby v útulku žiadateľ uhradí v hotovosti priamo do
pokladne MsÚ po vydaní súhlasu Odd. sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ.
(3) Podmienky poskytovania sociálnej služby v útulku upravuje Štatút zariadenia.
(4) V prípade predčasného ukončenia pobytu z dôvodu porušenia štatútu, prevádzkového
a domového poriadku, resp. inej vnútornej normy, obyvateľ útulku nemá nárok na vrátenie
vopred uhradenej sumy.
(5) V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa, môže primátor
rozhodnúť o znížení, resp. odpustení výšky úhrady za poskytnutie sociálnych služieb, alebo
o tom, že sa sociálne služby v útulku žiadateľovi poskytnú bezodplatne.
(6) Sídlo – Útulok, Ul. S. Viatora 12 v Ružomberku.
§ 10
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
(1) Nízkoprahová služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii podľa §2 ods.2 písm. b) zákona a jej rodine.
(2) V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa:
a) poskytuje:
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- preventívna aktivita.
b) zabezpečuje:
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa
do a zo školského zariadenia,
- záujmovú činnosť.
(3) Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje rodinám a deťom s trvalým
pobytom v meste Ružomberok, zariadení „PREROD“, na Ul. Plavisko 47 v Ružomberku
ambulantnou aj terénnou formou.
(4) Nízkoprahová sociálna služba sa poskytuje b e z p l a t n e počas dňa dieťaťu a jeho
rodine s trvalým pobytom v meste Ružomberok, žiakovi základnej a strednej školy na území
mesta Ružomberok a dieťaťu, ktoré sa zúčastňuje skupinových a individuálnych sedení
priamo v zariadení.
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 03401 Ružomberok, Tel.: +421 44 431 44 22
www.ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk, IČO: 00315737, DIČ: 2021339265

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

(5) Nízkoprahová sociálna služba sa poskytuje za ú h r a d u, dieťaťu a jeho rodine s trvalým
pobytom mimo mesta Ružomberok, žiakovi základnej školy nachádzajúcej sa v inej obci
v rámci okresu Ružomberok.
Sociálna služba

Balík poskytovaných služieb

Preventívne aktivity

4 stretnutia po dve vyučovacie
hodiny – realizované na škole v

Preventívny program

obci

Preventívny program
Intervenčné aktivity
Intervenčný program

Cena celkom

80,- EUR

4 preventívne stretnutie
realizované v zariadení
PREROD
4 - 6 stretnutí podľa závažnosti
problému – realizované na škole v

20,- EUR /stretnutie

obci

150,- EUR

4 - 6 stretnutí podľa závažnosti
problému – realizované
Intervenčný program

v zariadení PREROD

80,- EUR

Článok 4

SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI
§11

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
(1) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na
strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so
vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
(2) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b) stravovanie,
c) výchova.
(3) V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť
najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je
spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa prvej vety
možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne
neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.
(4) Sociálna služba na podporu rodiny sa poskytuje dieťaťu a jeho rodine za
v zariadení na adrese: Za dráhou 19/477 v Ružomberku.
Sociálna služba

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov

ú h r a d u,

Výška úhrady za mesiac poskytovanej služby

230,- €
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Článok 5
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU

ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO
STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU
§ 12
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, na území
mesta Ružomberok, ktorá:
a) má trvalý resp. prechodný pobyt v meste,
b) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa
prílohy č. 3 zákona,
c) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.
(2) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za
opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby uzatvorená
podľa § 74 zákona.
§ 13
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu
(1) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 447/2008 Z.z.“),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008
Z.z.
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak:
a) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v
zdravotníckom zariadení,
b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., poskytuje opatrovateľská
služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
§ 14
Poskytovanie opatrovateľskej služby
(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby vydané mestom Ružomberok.
(2) Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah
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zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa
poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej
služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(3) Ak občan žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedeného v
rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu je povinný písomne doručiť žiadosť o
zvýšenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby aj s doložením nového lekárskeho
nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu
zo zdravotnej dokumentácie pre účel opätovného lekárskeho posúdenia.
(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v
pracovných dňoch a to v obvyklom pracovnom čase od 7.00 hod. do 16.00 hod., pokiaľ sa
poskytovateľ s opatrovanou osobou nedohodli inak.
(5) Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu splnenia podmienok na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
(6) Ak prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba, opakovane
znevažuje alebo inak útočí na osobu opatrovateľa poskytovateľ ukončí výkon
opatrovateľskej služby odstúpením od zmluvy.
(7) Pri hospitalizácii, pri umiestnení prijímateľa sociálnej služby do zariadenia, alebo pri
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je občan (rodinní
príslušníci, resp. opatrovateľ) povinný písomne informovať poskytovateľa o tejto skutočnosti
a následne formou dodatku k zmluve deklarovať zmenu zmluvných podmienok. V prípade
ak prijímateľ opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci nedoručia mestu do 30 dní
oznámenie podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ odstúpi od uzatvorenej zmluvy.
§ 15
Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu
(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje nasledovne.

1. úhrada za úkony sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základné sociálne
aktivity a dohľad sa stanovuje vo výške 1,50 € za 1 hod. poskytovanej sociálnej služby

2. úkony starostlivosti o domácnosť (nad rámec*)

2,50 € /hod.
(*) – úkony starostlivosti o svoju domácnosť nad rámec zákona a jeho prílohy č. 4 časť II po dohode
s klientom
(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného
rozsahu hodín poskytnutých úkonov sociálnej služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa
opatrovateľská služba poskytla.
(3) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby po skončení
príslušného mesiaca v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dní
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhradu je možné realizovať bezhotovostnou platbou
na účet mesta, poštovou poukážkou alebo osobne do pokladne Mestského úradu
Ružomberok.
(4) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne
s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
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§ 16
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu,
majetku a rodinným pomerom
(1) Po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom 2.
(2) Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí
prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v tomto paragrafe a fyzickým osobám,
ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať
mesačne z ich príjmu najmenej 1,65 násobku sumy životného minima ustanovenej
osobitným predpisom 7.
(3) Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej
služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka
poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.
(4) Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb sa za fyzické osoby,
ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného pr edpisu 7.
§ 17
Účasť rodiny na úhradách
(1) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba
môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
(2) Ak podľa tohto nariadenia nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a zaopatrené plnoleté
deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo
zaopatreným plnoletým deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,4
násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom7.
(3) Rodičia alebo zaopatrené plnoleté deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, mesto rozhodne o povinnosti
rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby,
ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
Článok 6
PODPORNÉ SLUŽBY
§ 18
Odľahčovacia služba

2

zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z.z., ktorou sa
poskytuje fyzickej osobe sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, kt orá
opatruje nemôže opatrovanie vykonávať.
(2) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
(3) Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou:
- terénnej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 hodín denne
- pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 hodín denne
(4) Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely
poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným ÚPSVaR.
(5) Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní odľahčovacej
služby.
(6) Fyzická osoba podáva mestu písomnú žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby v
dostatočnom časovom predstihu, minimálne mesiac vopred.
§ 19
Výška a spôsob úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu
v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.
(2) V prípade, že odľahčovacia služba je fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovat eľskej
služby, spôsob a výška úhrady sa určí podľa § 4 tohto VZN.
(3) V prípade, že odľahčovacia služba je poskytovaná fyzickej osobe formou pobytovej
služby, spôsob a výšku úhrady určí poskytovateľ.
§ 20
Denné centrum
(1) V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným
stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
(2) V dennom centre sa najmä:
a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť.
§ 21
Príspevok na stravovanie dôchodcov
(1) Príspevok Mesta Ružomberok na stravovanie dôchodcov je poskytovaný fyzickej osobe
(oprávnený poberateľ), ktorá:
a) má na území mesta trvalý pobyt,
b) je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku,
a nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť,
c) stravuje sa v stravovacích zariadeniach, s ktorými má Mesto Ružomberok uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní stravy, počas pracovných dní,
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(2) Splnenie podmienky uvedenej v bode 1 tohto paragrafu preukazuje fyzická osoba priamo
v stravovacom zariadení:
a) platným občianskym preukazom
b) rozhodnutím Sociálnej poisťovne, Ministerstva vnútra SR, Vojensk ého úradu sociálneho
zabezpečenia o priznaní a výške dôchodku, alebo potvrdením príslušného doručovacieho
pracoviska Slovenskej pošty, š.p., Bratislava o výške a druhu dôchodku,
c) čestným vyhlásením o tom, že nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo, že
nevykonáva podnikateľskú činnosť a nemá iný pravidelne sa opakujúci príjem.
(3) Výška príspevku na stravovanie dôchodcov je stanovená na 0,20 €/ za 1 obed.
(4) Príslušné stravovacie zariadenie predáva stravné lístky po zohľadnení príspevku na
stravovanie dôchodcov.
(5) Mesto Ružomberok uhrádza stravovaciemu zariadeniu sumu vo výške poskytnutých
príspevkov na stravovanie podľa skutočne odobratého množstva stravy na základe
vystavenej faktúry.
(6) Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa bodu 1 tohto §-u, zanikne nárok na
príspevok na stravovanie dôchodcov, ak táto osoba zapríčiní, že:
a) príspevok bol poskytnutý inej ako oprávnenej osobe,
b) nárok na príspevok bol uplatnený vo viacerých stravovacích zariadeniach,
c) príspevok bol poskytnutý v rozpore s inými ustanoveniami tohto paragrafu.
(7) Mesto Ružomberok poskytuje stravovanie aj prostredníctvom rozvozu stravy a donášky
stravy priamo do domácnosti občana.
(8) Donáška a rozvoz stravy sa poskytuje na základe Zmluvy o donáške alebo dovoze
stravy. Hodnotu stravy a spôsob úhrady za stravu určuje dodávateľ.
Článok 7
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Spoločné ustanovenia

(1) Ak je fyzická osoba v krízovej sociálnej situácii, ktorá vyžaduje intervenciu a okamžitú pomoc,
poskytne sa jej sociálna služba podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
(3) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto sociálne služby sa
primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a Občiansky zákonník v platnom znení.
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§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)
§11 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ods. 4 nadobúda
účinnosť od 1.9.2018.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
(1) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Ružomberok č. 6//2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
§ 25
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh VZN č.5/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta dňa
25.4.2018.
(2) VZN č. 5/2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku dňa 16.05.2018.
(3) Schválené VZN bolo zverejnené na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli mesta od
21.5.2018.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

MUDr. IGOR ČOMBOR, PhD.
primátor mesta
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