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nariadenie

Žilinského samosprávneho kraja číslo 7/2005 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach
sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja.
Žilinský samosprávny kraj na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 71a zákona č.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych
služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. I
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje najmä:
a) podrobnosti o stravovaní v niektorých zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len „zariadenia
sociálnych služieb“) zriadených Žilinským samosprávnym krajom vrátane spôsobu
zabezpečovania stravovania,
b) výšku stravnej jednotky,
c) podrobnosti o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb vrátane úschovy
cenných vecí a osobného vybavenia,
d) počet občanov v skupine,
e) spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za
- stravovanie,
- bývanie,
- zaopatrenie,
- dohľad,
f) podrobnosti o príslušenstve obytnej miestnosti, o prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti, o vybavení obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti
a spoločenských priestorov, o spoločenských priestoroch a vecných plneniach spojených
s bývaním v niektorých zariadeniach sociálnych služieb,
g) spôsob určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti alebo
pracovnej terapie v niektorých zariadeniach sociálnych služieb.
II. ČASŤ
PODROBNOSTI O STRAVOVANÍ A VÝŠKA STRAVNEJ JEDNOTKY
Čl. II
Občania, ktorým sa poskytuje stravovanie
(1) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa poskytuje občanom, ktorým sa poskytuje
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
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(2) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať aj
a) občanom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v ich byte,
b) občanom, pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie.
(3) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať aj iným občanom, ak to
ustanovujú osobitné predpisy a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi (napríklad § 152
Zákonníka práce).
(4) Stravovanie osobám uvedeným v odseku 2 možno poskytovať so súhlasom štatutárneho zástupcu
zariadenia sociálnych služieb, ak to umožňujú prevádzkové podmienky zariadenia sociálnych
služieb, nebránia tomu hygienicko-epidemiologické a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým
úroveň stravovania stravníkov uvedených v odseku 1.
Čl. III
Spôsob zabezpečovania stravovania
(1) Stravovanie sa zabezpečuje:
a) prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb,
b) odberom stravy
1) z iného zariadenia sociálnych služieb,
2) od iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať alebo
sprostredkovať stravovacie služby (ďalej len „iné právnické alebo fyzické osoby“),
c) stravovaním u iných právnických alebo fyzických osôb.
(2) Odber stravy od iných právnických alebo fyzických osôb do zariadenia sociálnych služieb sa
zabezpečuje na základe písomnej dohody, v ktorej sa upravia najmä konkrétne podmienky odberu
stravy a cena za odber stravy.
Čl. IV
Podmienky prípravy stravy
(1) Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav
stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Zariadenie sociálnych služieb sleduje denne
dodržiavanie stravných jednotiek. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu
štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere za deň dodržaná.
(2) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny
lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená štatutárnym zástupcom zariadenia sociálnych
služieb, ktorej členom je lekár alebo stredný zdravotnícky pracovník a zástupca občanov, ktorým
sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
(3) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
(4) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte
diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú
raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
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Čl. V
Stravná jednotka
(1) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
celoročne alebo týždenne s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu
(v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov) je pri poskytovaní
stravy na deň na občana vo veku do 3 rokov,
od 3 rokov do 6 rokov,
od 6 rokov do 10 rokov,
od 10 rokov do 15 rokov,
nad 15 rokov
uvedená v prílohe 1 bode 1.
(2) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu
je pri poskytovaní stravy na deň a na občana uvedená v prílohe l bod 2.
(3) Stravná jednotka ustanovená v odseku 1 a 2 sa zvyšuje o 20 % až 25 % na deň na občana, ktorému
sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta.
(4) Výška stravnej jednotky v zariadeniach sociálnych služieb ustanovená v odsekoch 1 až 3, určená
z rozpätia podľa vekových kategórií sa určuje podľa miestnych podmienok.
(5) Na účely určenia stravnej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť
v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál
nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady za
stravovanie sa počíta:
a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na
raňajky
12 %
desiatu
9%
obed
40 %
olovrant
9%
večeru
30 %
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na
raňajky
11 %
desiatu
8%
obed
40 %
olovrant
8%
večeru
27 %
druhú večeru
6 %.
(6) Stravná jednotka na deň a na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych
služieb celoročne, týždenne alebo denne sa určí v percentuálnom podiele na základe počtu
odoberaných jedál.
(7) Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne
a stravovanie je súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti, poskytuje sa mu celodenné
stravovanie alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed.
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III. ČASŤ
PODROBNOSTI O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI
Čl. VI
Osobné vybavenie
(1) Osobné vybavenie poskytuje domov sociálnych služieb, domov dôchodcov s celoročnou formou
pobytu občanovi súlade so zákonom o sociálnej pomoci, s prihliadnutím na potreby občana, jeho
zdravotný stav a účasť na pracovnej terapii.
(2) Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje občanovi, eviduje sa na osobnej karte občana.
Čl. VII
Úschova cenných vecí
(1) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb prevezme do úschovy cenné veci vrátane
vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do týchto
zariadení sociálnych služieb alebo počas starostlivosti v nich, na základe zmluvy o úschove.
Zariadenia sociálnych služieb vedú evidenciu uzavretých zmlúv o úschove, ktoré sú vypracované
v zmysle Občianskeho zákonníka.
(2) Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy podľa odseku
1 domov dôchodcov a domov sociálnych služieb na žiadosť zákonného zástupcu občana. Bez
žiadosti zákonného zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže zariadenie sociálnych služieb
prevziať cenné veci do úschovy na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia,
zničenia alebo straty týchto cenných vecí. Štatutárny zástupca príslušného zariadenia sociálnych
služieb bez zbytočného odkladu o takejto úschove upovedomí zákonného zástupcu tohto občana.
(3) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
(4) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do
úschovy na osobnej karte občana. Súčasne sú vedené k vkladným knižkám analytické kontá a ich
register. Vklady a výbery z vkladných knižiek sa zaznamenávajú do osobitného peňažného
denníka (pokladničnej knihy) zariadenia sociálnych služieb na základe príjmových a výdavkových
dokladov.
(5) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb raz za štvrťrok vykonáva inventarizáciu cenných
vecí vrátane vkladných knižiek prevzatých do úschovy.
(6) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
konaním po zomrelých občanoch.

vedie dokumentáciu súvisiacu s dedičským

VI. ČASŤ
POČET OBČANOV V SKUPINE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A
DOSPELÝCH
Čl. VIII
(1) V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých môže byť v skupine najviac
a) šesť detí vo veku do desať rokov,
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b) osem detí vo veku nad desať rokov,
c) šesť detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť na lôžku,
d) šesť detí, ktorí sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Pri kultúrnych, rekreačných a športových podujatiach môže byť v skupine najviac desať občanov
a pri plávaní, korčuľovaní a lyžovaní najviac šesť občanov.
(3) V diagnostickom oddelení, ktoré je zriadené v domove sociálnych služieb pre deti, môže byť
v skupine najviac desať detí.
V. ČASŤ
SPÔSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY
Čl. IX
Výška úhrady za stravovanie
(1) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za
stravovanie na deň na občana sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne
s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, vo výške stravnej
jednotky na deň na občana podľa čl. V odseku 1 až 5.
(2) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za
stravovanie na deň na občana sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne
s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne, vo výške,
ktorá zodpovedá stravnej jednotke na deň a na občana podľa čl. V ods. 1 až 5 v percentuálnom
podiele na základe počtu odoberaných jedál.
(3) Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb a pri zabezpečovaní
stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb výška úhrady za stravovanie
v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie, na deň na občana sa určí
podľa odsekov 1 a 2 .
(4) Výška úhrady za stravovanie pre občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, alebo pre
ktorých sa organizuje spoločné stravovanie sa rovná výške ceny jedla.
Čl. X
Výška úhrady za bývanie
(1) Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje:
a) príslušenstvo obytnej miestnosti: predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa,
kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo
priľahlé,
b) prevádzkové zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod
elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické
zariadenie,
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c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, chladnička, kuchynský sporák,
elektrický varič, kuchynská linka, zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa
a kúpacia vaňa,
e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa,
sušiareň, kotolňa,
f) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie
spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka
vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz
splaškov, čistenie žúmp, revízie strojných zariadení, vybavenie zariadenia sociálnych služieb
spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou, údržba interiéru obytných miestností
a spoločných priestorov, údržba a oprava prevádzkového zariadenia obytných miestností, údržba
vybavenia príslušenstva obytných miestností a vybavenia spoločných priestorov, údržba a oprava
prevádzkových strojov a prevádzkových zariadení, revízie hasiacich prístrojov, elektroinštalácie,
čističky odpadových vôd, výťahov, rozbory vody v čističke odpadových vôd, poistné budov.
(2) Výška úhrady za bývanie v domove sociálnych služieb pre dospelých, v domove dôchodcov,
v zariadení chráneného bývania na deň na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za
užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti
podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.
(3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti je uvedená v prílohe 2 bod 1 tohto nariadenia. V tejto sadzbe sú zahrnuté
výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti,
spoločenských priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
(4) Za užívanie vlastného televízneho prijímača, vlastnej práčky, vlastnej chladničky a vlastnej
žehličky je výška úhrady stanovená v prílohe 2 bod 2.
Za užívanie elektrického sporáka a elektrického variča je mesačná úhrada stanovená v prílohe 2
bod 2 v závislosti podľa počtu odobratých jedál zo stravovacej prevádzky zariadenia sociálnych
služieb (ak je súčasťou obytnej miestnosti kuchyňa alebo kuchynský kút).
Úhrada za užívanie uvedených spotrebičov sa neplatí, ak je obytná miestnosť vybavená meracím
zariadením na meranie odberu elektrickej energie.
(5) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť
podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu
obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je
priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 30 %.
(6) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že
veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto
podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
(7) Úhrada za bývanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na občana o sumy uvedené v prílohe
2 bod 3 tohto nariadenia.
(8) Úhrada za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku 2, v ktorom sa poskytuje
starostlivosť celoročne určená podľa odsekov 2 až 7 sa znižuje na deň na občana o
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Zobrazenie v Sk
a) 7,– Sk, ak je obytná miestnosť vybavená
meracím zariadením na meranie odberu
elektrickej energie,
b) 1,– Sk, ak je obytná miestnosť vybavená
meracím zariadením na meranie odberu plynu,
c) 2,– Sk, ak je obytná miestnosť vybavená
meracím zariadením na meranie odberu vody.
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk
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Zobrazenie v eurách
0,23 €
0,03 €
0,07 €

(9) Ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú viacerí občania a ak je obytná
miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, alebo meracím
zariadením na meranie odberu plynu, úhrada za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom
v odseku 2, v ktorom sa poskytuje starostlivosť celoročne podľa odsekov 2 až 7 znižuje sa na deň
na občana o pomernú časť zo sumy ustanovenej
a) v odseku 8 písm. a) podľa počtu občanov, ktorí užívajú podlahovú plochu príslušenstva obytnej
miestnosti,
b) v odseku 8 písm. b) podľa počtu občanov, ktorí užívajú podlahovú plochu príslušenstva obytnej
miestnosti.
(10)Na určenie úhrady za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku 2, v ktorom sa
poskytuje starostlivosť celoročne, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na
meranie odberu vody a ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú viacerí
občania, platí odsek 8 písm. c) rovnako.
(11)Výška úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov na deň na občana (za občana sa
považuje rodič) sa určí ako súčet
a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti
podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva a
b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového
zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné
plnenia spojené s bývaním.
(12)Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti podľa odseku 11 písm. a) je uvedená v prílohe 2 bod 4.
(13)Na určenie veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy
príslušenstva obytnej miestnosti na účely určenia výšky úhrady za bývanie v domove pre
osamelých rodičov platia ustanovenia odsekov 5 a 6 rovnako.
(14)Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového
zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené
s bývaním v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 11 písm. b) je určená v prílohe 2 bod 5.
(15)Na určenie úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 11 platí odsek 7
rovnako.

VZN 7/2005

Žilinský samosprávny kraj

Strana 8

Čl. XI
Výška úhrady za zaopatrenie
(1) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za
zaopatrenie na deň na občana pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje
a) celoročne:
1) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v dôsledku ktorého potrebuje pomoc inej osoby
pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, alebo
pri čiastočnej bezvládnosti občana je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. a) odsek 1,
2) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v dôsledku ktorého potrebuje okrem pomoci
uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC
alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania,
alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté
dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. a) odsek 2,
3) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v dôsledku ktorého potrebuje pomoc inej osoby na
zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku,
alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté
dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť je uvedená v prílohe 3 bod l
písm. a) odsek 3,
b) týždenne:
1) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 1
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. b) odsek 1,
2) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 2
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. b) odsek 2,
3) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 3
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. b) odsek 3,
c) denne do štyroch hodín:
1) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 1
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. c) odsek 1,
2) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 2
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. c) odsek 2,
3) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 3
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. c) odsek 3,
d) denne nad štyri hodiny:
1) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 1
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. d) odsek 1,
2) v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 2
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. d) odsek 2,
3) v zmysle podmienok uvedených v písm. d) odsek 3
je uvedená v prílohe 3 bod 1 písm. d) odsek 3.
(2) Výška úhrady za zaopatrenie pre ostatných občanov na deň na občana pri starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje
a) celoročne a týždenne
je uvedená v prílohe 3 bod 2 písm. a)
b) denne
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1) do štyroch hodín
je uvedená v prílohe 3 bod 2 písm. b)
2) viac ako štyri hodiny
je uvedená v prílohe 3 bod 2 písm. b)
c) úhrada za zaopatrenie a za zvýšenú starostlivosť na deň a na občana, poskytovanú celoročne sa
zvyšuje jednorazovo na deň v prípadoch, kedy je občanovi v dôsledku nedôstojného spôsobu
d) života (napríklad nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných látok, drog a podobne)
potrebné zabezpečiť výmenu posteľnej bielizne, osobnú hygienu a upratovanie častejšie ako je
stanovené osobitným predpisom. Zvýšenie úhrady sa realizuje v nasledujúcom kalendárnom
mesiaci. Výška úhrady je uvedená v prílohe 3 bod 3.
(3) Výška úhrady za zaopatrenie v domove – penzióne pre dôchodcov na deň na občana je uvedená
v prílohe 3 bod 2 písm. a ).
Čl. XII
Výška úhrady za dohľad
(1) Výška úhrady za dohľad v zariadení chráneného bývania na deň na občana je určená v prílohe 3
bod 4 tohto nariadenia.
Čl. XIII
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za starostlivosť v zariadeniach sociálnych
služieb
(1) Úhrada za stravovanie v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje
pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje
a) celoročne ako 30-násobok dennej sadzby za stravovanie podľa čl. IX.,
b) týždenne alebo denne ako 22-násobok dennej sadzby za stravovanie podľa čl. IX..
(2) Na určenie úhrady za bývanie a zaopatrenie a dohľad v kalendárnom mesiaci na občana pri
starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje celoročne, týždenne alebo denne,
použije sa ustanovenie odseku 1 primerane.
(3) Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci na občana sa určí
ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad v kalendárnom mesiaci na
občana, za ktoré sa platí úhrada, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(4) Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(5) Pri spôsobe úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb sa postupuje v súlade s § 40 - §
47a zákona o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
(6) Občanovi, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych služieb, sa vráti zaplatená
úhrada za stravovanie alebo jej časť, alebo tento občan doplatí úhradu za stravovanie podľa počtu
odobratých jedál, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Za neodobraté jedlá,
ktoré boli z vážneho dôvodu včas odhlásené, sa občanovi vráti úhrada najneskôr do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(7) Za vážny dôvod na odhlásenie z odberu jedál sa považuje prerušenie poskytovania starostlivosti
v zariadení sociálnych služieb (§ 95 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
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neskorších predpisov) a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Za vážny
dôvod na odhlásenie odberu jedál možno považovať aj iný dôvod, ak ho za taký uzná štatutárny
zástupca zariadenia sociálnych služieb.
(8) Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom
sa občanovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje, najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb počas
kalendárneho mesiaca platí občan za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia sociálnych
služieb pomernú časť úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa počtu dní,
počas ktorých sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
(9) Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania
zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň občan pri starostlivosti v zariadení
sociálnych služieb poskytovanej celoročne a týždenne úhradu za bývanie v plnej výške, 20 %
z úhrady za zaopatrenie a 20 % z úhrady za dohľad.
(10)Občanovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia poskytovania starostlivosti
v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom
zariadení najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(11)Ak u občana došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb nad
rámec § 95 zákona o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zaplatená úhrada za bývanie
a zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb sa nevracia.
VI. ČASŤ
SPÔSOB URČENIA VÝŠKY ODMENY ZA ZHOTOVENIE HNUTEĽNEJ VECI V RÁMCI
ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ALEBO PRACOVNEJ TERAPIE
Čl. XIV
(1) Výška odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie sa
určí ako 50 % rozdielu medzi zaplatenou cenou hnuteľnej veci podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a súčtom nákladov na obstaranie zodpovedajúceho
množstva priameho materiálu a technologicky nevyhnutných ostatných priamych a nepriamych
nákladov na zhotovenie hnuteľnej veci.
VII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)
a)
b)
c)

Čl. XV
Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú prílohy 1, 2 a 3:
Výška stravnej jednotky a výska úhrady za stravovanie (príloha 1),
Výška úhrady za bývanie a používanie vlastného elektrospotrebiča (príloha 2),
Výška úhrady za zaopatrenie a dohľad (príloha 3).

(2) Toto nariadenie bolo schválené zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja 27. apríla 2005
Uznesením .... a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Žilinského
samosprávneho kraja.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 1/2003
schválené zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja 26. februára 2003 Uznesením 4.
PaedDr. Jozef Tarčák
predseda ŽSK

VZN 7/2005

Žilinský samosprávny kraj

Strana 11

Príloha 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu 7/2005
Výška stravnej jednotky a výška úhrady za stravovanie
1) Stravná jednotka je pre občana vo veku

Vek
Zobrazenie v Sk
do 3 rokov
50,- Sk až 61,-Sk
od 3 do 6 rokov
52,- Sk až 66,-Sk
od 6 do 10 rokov
55,- Sk až 72,- Sk
od 10 do15 rokov
59,- Sk až 76,- Sk
nad 15 rokov
63,- Sk až 80,- Sk
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk
2)
Zobrazenie v Sk
Zobrazenie v eurách
55,– Sk až 80,– Sk,
1,83 € až 2,66 €
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách
1,66 € až 2,02 €
1,73 € až 2,19 €
1,83 € až 2,39 €
1,96 € až 2,52 €
2,09 € až 2,66 €
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Príloha 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu 7/2005
Výška úhrady za bývanie a používanie vlastného elektrospotrebiča

Zobrazenie v Sk
1)
3,- Sk za 1 m² podlahovej plochy
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách
0,10 €

2)
Zobrazenie v Sk
a) 30,– Sk mesačne za užívanie vlastného televízneho
prijímača,
b) 50,– Sk mesačne za užívanie vlastnej práčky,
c) 120,– Sk mesačne za užívanie vlastnej chladničky,
d) 30,– Sk mesačne za užívanie vlastnej žehličky,
e) 200,– Sk mesačne za užívanie elektrického sporáka,
f) 150,- Sk mesačne za užívanie elektrického variča,
g) 30,- Sk mesačne za užívanie mikrovlnej rúry,
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách
1,00 €

Zobrazenie v Sk
a) 10,- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti
užíva jeden občan,
b) 6,- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti
užívajú dvaja občania,
c)
3,- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti
užívajú traja občania a na jedného
občana
pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej
miestnosti,
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách
0,33 €

1,66 €
3,98 €
1,00 €
6,64 €
4,98 €
1,00 €

3)

4)
Zobrazenie v Sk
3,- Sk za 1 m² podlahovej plochy,
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách
0,10 €

5)
Zobrazenie v Sk
30,– Sk na deň.
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách
1,00 €

0,20 €
0,10 €
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Príloha 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu 7/2005
Výška úhrady za zaopatrenie a dohľad

1) Pri starostlivosti poskytovanej
a) celoročne
1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby
pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, alebo
pri čiastočnej bezvládnosti občana
Zobrazenie v Sk
Zobrazenie v eurách
42,- Sk
1,39 €
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk
2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci
uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC
alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania,
alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté
dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť
Zobrazenie v Sk
Zobrazenie v eurách
60,- Sk
1,99 €
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk
3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby
na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku,
alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté
dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť
Zobrazenie v Sk
Zobrazenie v eurách
70,- Sk
2,32 €
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk
b) týždenne
1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 3
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v Sk
33,- Sk
41,- Sk
51,- Sk

Zobrazenie v
eurách
1,10 €
1,36 €
1,69 €

c) denne do štyroch hodín:

Zobrazenie v Sk

1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 3
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

d) denne nad štyri hodiny:

10,- Sk
13,- Sk
16,- Sk

Zobrazenie v Sk

1. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 1
2. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 2
3. v zmysle podmienok uvedených v písm. a) odsek 3
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

17,- Sk
21,- Sk
27,- Sk

Zobrazenie
eurách
0,33 €
0,43 €
0,53 €

v

Zobrazenie
eurách
0,56 €
0,7 €
0,9 €

v

2) Výška úhrady za zaopatrenie pre ostatných občanov na deň na občana pri starostlivosti
v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje
a) celoročne a týždenne
b) denne
1. do štyroch hodín
2. viac ako štyri hodiny
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v Sk
21,- Sk

4, - Sk
8, - Sk

3) Na deň na občana v dôsledku nedôstojného spôsobu života
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

4) Výška úhrady za dohľad je
Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk

Zobrazenie v eurách
0,70 €
0,13 €
0,27 €

Zobrazenie v Zobrazenie
Sk
eurách
50,- Sk
1,7 €

v

Zobrazenie v Zobrazenie
Sk
eurách
17,- Sk
0,56 €

v

