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Návrh VZN vyvesený dňa: 29.11.2022                 

VZN prerokované schválené dňa: 14.12.2022     

VZN zverejnené dňa: 15.12.2022                          

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023        



Mesto Krásno nad Kysucou vydáva v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa 

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“) 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2022 

o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu 

poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby     

 

 

ČLÁNOK I. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) upravuje v súlade so zákonom o sociálnych službách 

spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení 

opatrovateľskej služby (ďalej len „zariadenie“). 

(2) Mesto poskytuje v zariadení celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ako verejný poskytovateľ 

registrovaný Žilinským samosprávnym krajom pod registračným číslom 77/2010/OSV. 

(3) V zariadení možno poskytovať sociálnu službu len plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť 

opatrovateľskú službu.  

(4) Prijímateľom sociálnej služby je v zariadení poskytovaná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva. V zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.  

(5) Stravovanie je zabezpečené dodávateľským spôsobom, prijímateľom je poskytovaná celodenná strava 

podľa zákona o sociálnych službách.  

(6) Podávanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, uzatváranie zmlúv a dodatkov k zmluvám 

o poskytovaní sociálnej služby, vypovedanie týchto zmlúv, práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľov 

sociálnej služby, ako aj ďalšie s tým súvisiace záležitosti sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 

o sociálnych službách v aktuálnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

ČLÁNOK II. 

ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A JEJ VÝPOČET 

(1) Prijímatelia sociálnej služby sú povinní platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu. Suma úhrady 



vypočítaná podľa tohto VZN je uvedená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby alebo jej dodatku a vo 

výpočtovom liste.  

(2) Prijímatelia sociálnej služby sú povinní platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu 

a majetku. Podrobnosti o zisťovaní, posudzovaní a pravidelnom prehodnocovaní príjmu na účely platenia 

úhrady za sociálnu službu ustanovuje zákon o sociálnych službách a osobitné právne predpisy.  

(3) Výšku úhrady za sociálnu službu v zariadení s členením na jednotlivé služby poskytované prijímateľom 

obsahuje nasl. tabuľka :   

 Úhrada za 1 deň Úhrada za kalendárny mesiac 

STRAVOVANIE 7,00 € 7,00  x 30 dní = 210,00 € 

UBYTOVANIE 3,00 € 3,00  x 30 dní = 90,00 € 

POMOC PRI ODKÁZANOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI 1,80 € 1,80 x 30 dní = 54,00 € 

Spolu 11,80 € 11,80 x 30 dní = 354,00 € 

 

(6) Pre prijímateľov sociálnej služby ubytovaných v samostatnej 1-lôžkovej izbe je zvýšená úhrada za 

ubytovanie podľa nasl. tabuľky :  

 Úhrada za 1 deň Úhrada za kalendárny mesiac 

STRAVOVANIE 7,00 € 7,00  x 30 dní = 210,00 € 

UBYTOVANIE 4,40 € 4,40  x 30 dní = 132,00 € 

POMOC PRI ODKÁZANOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI 1,80 € 1,80 x 30 dní = 54,00 € 

Spolu 13,20 € 13,20 x 30 dní = 396,00 € 

 

(7) Počas poskytovania sociálnej služby v náhradných priestoroch zariadenia (t. j. do času ukončenia 

prebiehajúcej rekonštrukcie) je prijímateľom sociálnej služby poskytnutá zľava. Úhrada za ubytovanie, 

pomoc pri odkázanosti a ďalšie činnosti je vo výške 1,50 € / deň : 

 Úhrada za 1 deň Úhrada za kalendárny mesiac 

STRAVOVANIE 7,00 € 7,00  x 30 dní = 210,00 € 

UBYTOVANIE, POMOC PRI ODKÁZANOSTI 

ĎALŠIE ČINNOSTI 
1,50 € 1,50 x 30 dní = 45,00 € 

Spolu 8,50 € 8,50 x 30 dní = 255,00 € 

 

(8) Prijímatelia sociálnej služby neplatia úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v 



čase svojej neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené 

inou fyzickou osobou a prijímatelia sociálnej služby sa s poskytovateľom nedohodnú inak. 

ČLÁNOK III. 

PLATENIE ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU V ZARIADENÍ 

(1) Úhradu za sociálnu službu je potrebné zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola poskytnutá, 

najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

(2) Úhrada sa platí v hotovosti v pokladni Mesta alebo prevodom na bankový účet.  

(3) Po zaplatení úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení musí prijímateľom sociálnej služby zostať 

mesačne z ich príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej 

osobitným predpisom.  

ČLÁNOK IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté uznesením mestského zastupiteľstva v Krásne nad 

Kysucou č. 202/2022 zo dňa 14.12.2022 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Krásno nad Kysucou č. 2/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré bolo schválené uznesením mestského 

zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou č. 45/2012 zo dňa 30.05.2012. 

 
 

 
 

 
V Krásne nad Kysucou dňa 14.12.2022 
         ............................................... 

    Ing. Jozef Grapa  
               primátor mesta 
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