NÁVRH
Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa ....................... a zvesené dňa ........................
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:................................

Mesto Krásno nad Kysucou
vydáva v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
noviel a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon
o sociálnych službách“)
Všeobecne záväzné nariadenie
M e s t a Krásno nad Kysucou
O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za pobyt
v zariadení opatrovateľskej služby

číslo : 2/2012
OBSAH
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len „VZN“/ upravuje v súlade so zákonom č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia
úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby, poskytovanú občanom Mesta Krásno nad
Kysucou.
§2
Okruh osôb, ktorí môžu byť umiestnený v DOS
Zariadenie opatrovateľskej služby / u nás v meste dom s opatrovateľskou službou - DOS/
1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba pre
plnoletú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak nie je možno
poskytnúť opatrovateľskú službu. Žiadateľ musí byť mobilný, svojprávny.
2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
3. V DOS môže byť umiestnených osem žiadateľov, o ktoré sa starajú dve opatrovateľky.
§3
Postup pri umiestnení v DOS
1. Konanie o umiestení v DOS sa začína podaním písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
2. Odkázanosť na sociálnu službu sa vyhotovuje na základe lekárskeho posudku a sociálneho
posudku

a/ lekársky posudok :
- žiadateľ o službu predloží svojmu zmluvnému lekárovi na vyplnenie tlačivo lekárskeho
nálezu
- na základe vyplneného návrhu posudzujúci lekár /zmluvný s mestom/ určí stupeň
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
b/ sociálny posudok
- vykoná sociálny pracovník mesta a opatrovateľkou v DOS. Žiadateľ pri nástupe do
zariadenia opatrovateľskej služby musí mať vyšetrenie od odborných lekárov a to
potvrdenie od psychiatra, TBC a výsledky vyšetrenia na bacilonosičstvo nie staršie
ako 3 mesiace
3. K písomnej žiadosti je občan povinný predložiť :
a/ potvrdenie o príjme ku dňu nástupu do DOS, taktiež potvrdenie o príjme za
predchádzajúci kalendárny rok
b/ vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa
c/ vyhlásenie pri úmrtí žiadateľa, kto mu vystrojí pohreb
§4
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady
1. Prijímateľ umiestnený v DOS je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu podľa
svojho príjmu a majetku. Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny
rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o sociálnu
službu. kalendárny rok, ktorý predchádzal podaniu žiadosti.
2. Spôsob skúmania majetku a čo sa považuje za majetok je stanovené v §72 a 73 zákona
o sociálnych službách.
3. Po zaplatení úhrady za pobyt v DOS musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne
z jeho príjmu najmenej 20 % zo sumy životného minima určeného pre plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za službu, prechádza táto povinnosť na deti. Spôsob zisťovania ich príjmu
a majetku je rovnaký ako u žiadateľa o službu. Ak táto povinnosť nevznikne ani deťom
a prijímateľ umiestnený v DOS zomrie, nezaplatená úhrada je pohľadávka mesta , ktorá sa
uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.
5. Úhrada za pobyt v DOS v zmysle § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách predstavuje
najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
opatrovateľskej služby.
6. Úhrada za starostlivosť v DOS sa počíta celková úhrada vo výroku ako súčet úhrady za
stravovanie, bývanie a zaopatrovanie. Stravovanie a zaopatrovanie sa počíta podľa dní
v DOS, ubytovanie platí prijímateľ do konca kalendárneho mesiaca / odchod na vlastnú
žiadosť, preradenie do iného ZSS/. Pobyt ukončený ihneď je dňom úmrtia. Prijímateľ je
povinný za jej poskytovanie zaplatiť úhradu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
v hotovosti do pokladne MsÚ Krásno nad Kysucou alebo bezhotovostne na účet mesta.
7. V prípade nezaplatenia úhrady za poskytnutú službu mesto môže jednostranne vypovedať
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 ods. 14 zákona o sociálnych
službách, v súlade so zmluvnými podmienkami o poskytovaní sociálnej služby.

Celková úhrada za starostlivosť v DOS
Stravovanie :
30 dní x 2,38 € = 71,40 € / raňajky + obed + večera /
Pobyt :
- za užívanie : 0,40 € x 30 dní = 12, 0 €
- za bývanie : 1,0 € x 30 dní = 30, 0 €
Pobyt spolu : 42,0 €
Zaopatrenie :
30 dní x 1,22 € = 36,60 €
Mesačná úhrada spolu :

150,00 Eur

Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v DOS a za dni poskytovania zdravotnej
starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí občan iba za dni poskytovania služieb,
ubytovanie platí v plnej výške ako pri celoročnom pobyte.
§ 5
Prechodné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby do 15. februára každého kalendárneho roka podľa
potreby upraví vo VZN sumy úhrady za sociálne služby v rámci rozpätia služieb
a v závislosti na výške ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s § 72 ods. 2
zákona o sociálnych službách.
Pri poskytovaní sociálnych služieb sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon
č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Krásno nad Kysucou bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva Krásno nad Kysucu dňa ..................................
pod č. .... /2012
1. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie , ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Krásno nad Kysucou
uznesením č. 252/2009 zo dňa 14.12.2009 a dodatok č.1 k tomuto uzneseniu pod č.
21/2012 zo dňa 29.2.2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli Mesta
Krásno nad Kysucou a účinnosť od 01.07.2012.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

