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Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 v znení Dodatku 1.

Žilinský samosprávny kraj na základe § 8 ods. 1 a § 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 v spojení s ustanovením
§ 106 ods. 7 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení
vydáva Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 v znení Dodatku 1 (ďalej len „dodatok“) v tomto znení:

Čl. I
Predmet dodatku
1.

Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné 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 v znení Dodatku 1 (ďalej len
„VZN č. 7/2005“) takto:
1.1 V Čl. V ods. (1) a ods. (2) sa nahrádza slovné spojenie „v prílohe 1“ slovným spojením
„v prílohe 4“.
1.2 V Čl. X ods. (3), ods. (4), ods. (7), ods. (12) a ods. (14) sa nahrádza slovné spojenie
„v prílohe 2“ slovným spojením „v prílohe 5“.
1.3 V Čl. XI ods. (1), ods. (2) a ods. (3) a v Čl. XII ods. (1) sa nahrádza slovné spojenie
„v prílohe 3“ slovným spojením „v prílohe 6“.
1.4 V Čl. XIV sa znenie ods. (4) nahrádza novým nasl. znením:
(4) Celková výška úhrady sa určí v eurách na dve desatinné miesta.
1.5 V Čl. XVI ods. (1) sa nahrádza slovné spojenie „prílohy 1, 2 a 3“ slovným spojením
„prílohy 4, 5 a 6“.
1.6 V Čl. XVI ods. (1) písm. a) sa nahrádza slovné spojenie „príloha 1“ slovným spojením
„príloha 4“.
1.7 V Čl. XVI ods. (1) sa znenie písm. b) nahrádza novým nasl. znením:
b) Výška úhrady za bývanie a za užívanie elektrospotrebiča (príloha 5).
1.8 V Čl. XVI ods. (1) písm. c) sa nahrádza slovné spojenie „príloha 3“ slovným spojením
„príloha 6“.
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2. Ostatné ustanovenia VZN č. 7/2005 ostávajú nezmenené.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy 4, 5 a 6:
a) Príloha 4 k VZN č. 7/2005 Výška stravnej jednotky a výška úhrady za stravovanie, ktorá
nahrádza prílohu 1 k VZN č. 7/2005,
b) Príloha 5 k VZN č. 7/2005 Výška úhrady za bývanie a za užívanie elektrospotrebiča, ktorá
nahrádza prílohu 2 k VZN č. 7/2005,
c) Príloha 6 k VZN č. 7/2005 Výška úhrady za zaopatrenie a dohľad, ktorá nahrádza prílohu 3
k VZN č. 7/2005.

Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku

Dodatok bol schválený Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja 6. septembra 2010
Uznesením 7/6 a nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda
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Príloha 4
k VZN č. 7/2005

Výška stravnej jednotky a výška úhrady za stravovanie

1) Stravná jednotka pre občana vo veku:
Vek
do 3 rokov
od 3 do 6 rokov
od 6 do 10 rokov
od 10 do15 rokov
nad 15 rokov

1,96 € - 2,40 €
2,05 € - 2,61 €
2,17 € - 2,83 €
2,32 € - 3,00 €
2,49 € - 3,15€

2) Stravná jednotka pre občana
2,17 € - 3,15 €

Touto prílohou sa od 01.10. 2010 ruší príloha 1 k VZN č. 7/2005.
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Príloha 5
k VZN č. 7/2005

Výška úhrady za bývanie a za užívanie elektrospotrebiča
1) Denná sadzba úhrady za bývanie
0,11 € za 1 m² podlahovej plochy

2) Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1,19 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača,
1,98 € mesačne za užívanie vlastnej práčky,
4,74 € mesačne za užívanie vlastnej chladničky,
1,19 € mesačne za užívanie vlastnej žehličky,
7,89 € mesačne za užívanie elektrického sporáka,
5,91 € mesačne za užívanie elektrického variča,
1,18 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry;

3) Zvýšenie úhrady za bývanie
a) 0,39 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,
b) 0,23 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja
občania,
c) 0,11 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja a viac
občanov a na jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej
plochy obytnej miestnosti.

4) Denná sadzba úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov – podlahovej plochy
obytnej miestnosti
0,11 € za 1 m² podlahovej plochy

5) Denná sadzba úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov – podlahovej plochy
spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti
1,18 € na deň

Touto prílohou sa od 01.10. 2010 ruší príloha 2 k VZN č. 7/2005.
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Príloha 6
k VZN č. 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
1,65 €
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
2,37 €
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
2,76 €
b)
týždenne
1. v zmysle podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) tejto prílohy
2. v zmysle podmienok uvedených v odseku 2 písm. a) tejto prílohy
3. v zmysle podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) tejto prílohy

1,30 €
1,62 €
2,01 €

c)
denne do štyroch hodín:
1. v zmysle podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) tejto prílohy
2. v zmysle podmienok uvedených v odseku 2 písm. a) tejto prílohy
3. v zmysle podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) tejto prílohy

0,39 €
0,51 €
0,63 €
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d)
denne nad štyri hodiny:
1. v zmysle podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) tejto prílohy
2. v zmysle podmienok uvedených v odseku 2 písm. a) tejto prílohy
3. v zmysle podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) tejto prílohy

0,67 €
0,82 €
1,06 €

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

0,82 €
0,15 €
0,31 €

3)
Na deň na občana v dôsledku nedôstojného spôsobu života

1,96 €

Výška úhrady za dohľad

0,67 €

4)

Touto prílohou sa od 01.10. 2010 ruší príloha 3 k VZN č. 7/2005.

