Dôvodová správa k Všeobecne záväznému nariadeniu O úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadení sociálnych služieb Dom pokojnej staroby n.o., Gbely
Účelom Všeobecne záväzného nariadenia O úhradách za sociálne služby poskytované
v zariadení sociálnych služieb Dom pokojnej staroby n.o., Gbely (ďalej len „DPS n.o., Gbely)
je v zmysle § 72 ods. 2 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“) určenie druhu poskytovaných
sociálnych služieb a spôsob stanovenia a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb
v DPS n.o., Gbely.
V navrhovanom VZN boli zvýšené sumy úhrady za odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sprievod na lekárske vyšetrenia a vybavovanie
úradných záležitostí) a sumy úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva, najmä z dôvodu pravidelného zvyšovania platov zamestnancov a s tým súvisiacich
odvodov zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie.
Aktuálne sumy úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v DPS n.o., Gbely sú v zmysle VZN
č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb platné od 1.1.2012. Mzdy
zamestnancov sa od roku 2012 zvyšovali nasledovne:





od 1.1.2014
od 1.1.2015
od 1.7.2015
od 1.1.2016

zvýšenie fixne o 16 EUR
zvýšenie o 1,5%
zvýšenie o 1,0%
zvýšenie o 4,0%

Nariadenie vlády č. 441/2013 Z. z.
Nariadenie vlády č. 394/2014 Z. z.
Nariadenie vlády č. 394/2014 Z. z.
Nariadenie vlády č. 432/2015 Z. z.

Odborné činnosti:
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby bola
rozdelená nielen podľa stupňa odkázanosti, ale i podľa potreby zvýšenej starostlivosti
u odkázaných osôb. Zároveň bola táto suma určená na osobu a deň (pôvodne bola suma
určená na osobu a mesiac), nakoľko pri pobyte obyvateľa len v určitú časť mesiaca
dochádzalo k stanoveniu rôznej výšky úhrady na osobu a deň v závislosti od počtu dní
v mesiaci.

stupeň odkázanosti

IV. stupeň
V. stupeň
V. stupeň so zvýšenou potrebou
ošetrovateľskej a opatrovateľskej
starostlivosti
VI. stupeň
VI. stupeň so zvýšenou potrebou
ošetrovateľskej a opatrovateľskej
starostlivosti

suma úhrady
na osobu a
mesiac v EUR
platné VZN
0,00
10,00

návrh VZN
suma úhrady
suma úhrady
na osobu a
na osobu
mesiac (30
a deň v EUR
dní) v EUR
návrh VZN
návrh VZN
0,33
9,90
0,66
19,80

10,00

0,81

24,30

20,00

0,99

29,70

20,00

1,14

34,20
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Do VZN bola doplnená úhrada za sprievod na lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných
záležitostí z dôvodu, že na sprievod jednej osoby na lekárske vyšetrenie musí byť
z opatrovateľsko-ošetrovateľského personálu uvoľnená jedna osoba, čím dochádza
k nedostatku pracovnej sily v zariadení najmä v doobedňajších hodinách (ranná hygiena,
podávanie raňajok, kúpanie).

sprievod na lekárske vyšetrenie a
vybavenie úradných záležitostí

suma úhrady
na osobu
a hodinu v
EUR

suma úhrady za poskytnutý sprievod
na lekárske vyšetrenie a vybavenie
úradných záležitostí

0,25

Obslužné činnosti:
Suma úhrady za ubytovanie zostala nezmenená, bola upravená z mesačnej sumy na sumu
osoba a deň z dôvodu jednoduchšieho stanovenia úhrady pri nástupe a odchode obyvateľa zo
zariadenia.
Novelou zákona o sociálnych službách bola § 17 ods. 4 zákona o sociálnych službách
stanovená k 1.1.2014 povinnosť poskytovať v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou
službou celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie
jedlá; pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá. Nakoľko sa v DPS n.o., Gbely poskytuje pri
racionálnej strave len jedno vedľajšie jedlo (olovrant) a pri diabetickej diéte dve vedľajšie jedlá
(olovrant a druhá večera), je potrebné zosúladiť poskytovanie stravovania v súlade so
zákonom o sociálnych službách. Preto bolo do VZN doplnené ďalšie vedľajšie jedlo – desiata,
denná suma úhrady zostala nezmenená.
Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva bola pôvodne
určená jednou položkou v závislosti od frekvencie upratovania, prania a žehlenia bielizne
a šatstva. V návrhu VZN bola stanovená jednotná suma úhrady za upratovanie. Suma úhrady
za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva bola určená v závislosti od stupňa inkontinencie
prijímateľa sociálnej služby, u osôb používajúcich inkontinenčné pomôcky, najmä plienky, je
zvýšená potreba prania posteľnej bielizne i osobného šatstva.

upratovanie,
pranie,
suma úhrady
žehlenie a na osobu a deň
údržba
v EUR platné
bielizne a
VZN
šatstva

suma úhrady na osobu a deň v EUR návrh
VZN

upratovanie

pranie,
žehlenie a
údržba bielizne
a šatstva

spolu

1. stupeň

0,50

0,40

0,40

0,80

2. stupeň

1,00

0,40

0,90

1,30
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Pri zvýšení sumy úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb v zmysle uvedeného návrhu VZN, nebude postačovať
mesačná výška príjmu prijímateľov sociálnych služieb na úhradu za poskytovanú sociálnu
službu (pri zohľadnení zostatku z príjmu vo výške 25% životného minima) 38 klientom.
Z dôvodu uzatvorenia zmlúv o platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu s rodinnými
príslušníkmi prijímateľov sociálnych služieb, predpokladáme vznik pohľadávok u 10 osôb,
ktoré nemajú blízku rodinu. Predpokladaná výška pohľadávok v roku 2017 je v sume 4.400
EUR.
V priemere sa výška úhrady prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v domove
sociálnych služieb zvýši o 20,00 EUR mesačne, maximálne zvýšenie je vo výške 35,00 EUR.
Predpokladané navýšenie príjmov DPS n.o., Gbely v roku 2017 je vo výške 20.000 EUR až
25.000 EUR v závislosti od meniacej sa štruktúry obyvateľov zariadenia.

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a komisie pre
sociálne a zdravotné veci
Návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb Dom
pokojnej staroby n.o., Gbely bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a v komisii pre sociálne a zdravotné veci, ktorej členovia odporúčajú nasledovný
materiál schváliť.
Návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb Dom
pokojnej staroby n.o., Gbely.

V Gbeloch dňa 06.09.2016
Vypracovala: Ing. Petra Krbicová, riaditeľka DPS n.o. Gbely
Predkladá: Ing Jozef Hazlinger
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