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DODATOK č . 2
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liptovské Sliač
č. 2/2014
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za
sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Sliačoch v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č.2
k všeobecne záväznému nariadenia 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrady za sociálne služby.
VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne
služby v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, sa mení nasledovne:
V článku VIII, § 24 Spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie sa ruší v pôvodnom
VZN a sa nahrádza novým textom takto:
§24
Spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie
(1) Na účely určenia sumy úhrady za ubytovanie sa považuje za:
a) ubytovanie - poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti
s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení
spojených s ubytovaním,
b) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti - stále lôžko, spoločný stôl, stolička pre
každého ubytovaného, dvojdielna skriňa, odkladací priestor na lôžkoviny, nádoba na
odpadky, zrkadlo, na každé lôžko nočný stolík, nočná lampa, matrac alebo podložka
z hygienicky neškodného materiálu, plachta, vankúš a obliečka, paplón a obliečka.
c) spoločné priestory - najmä spoločenská miestnosť, kuchynka, jedáleň, chodba,
schodište, suterén, práčovňa, sušiareň, kotolňa,
d) 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, údržba čističky
odpadových vôd, rozbory odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína,
odvoz odpadu, odvoz splaškov, revízie strojných zariadení, vybavenie zariadenia
sociálnych služieb spoločnou televíznou 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, výťahov, poistné budovy.
(2) Pri nástupe do zariadenia je prijímateľovi pridelená obytná miestnosť, ktorá pre prijímateľa nie je
nájomným bytom. Ak to vyžadujú prevádzkové dôvody alebo nepriaznivý zdravotný stav
prijímateľa, prijímateľ je povinný presťahovať sa na inú pre neho vhodnú obytnú miestnosť.

(3) Suma úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí ako súčin
dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a
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príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva je uvedené
v prílohe č. 6 bod 1) tohto VZN.
(4) 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.
(5) Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 3) tohto VZN sa zvyšuje na deň na
prijímateľa sociálnej služby o sumy uvedené v prílohe č. 6 bod 2, 3, 4) tohto VZN.
V článku VIII, § 25 Spôsob určenia sumy úhrady za stravovanie sa ruší v pôvodnom
VZN a sa nahrádza novým textom takto:

§ 25
Spôsob určenia sumy úhrady za stravovanie
(1) Na účely určenia sumy úhrady za sociálnu službu sa považuje:
a) stravovanie – poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy
a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek,
b) stravnú jednotku - náklady na suroviny,
c) celkovú hodnotu stravy - náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy,
d) celodenné stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera,
e) celodenné stravovanie pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte
a špeciálnych diétach - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
(2) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť celodenné stravovanie pre fyzickú osobu, ktorej sa
poskytuje pobytová sociálna služba v ZpS a DSS, počet jedál je podľa dohody
s prijímateľom sociálnej služby, s výnimkou prerušenia poskytovania sociálnych služieb
v zariadení (tzv. dovolenka, hospitalizácia).
(3) Počet odobratých jedál je predmetom dohody v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
medzi prijímateľom a poskytovateľom.
(4) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať aj:
a) fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný
stav,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek,
c) fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba v domácom prostredí.
(5) Stravovanie osobám uvedeným v odseku (4) 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 2)
(6) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb možno poskytovať v rozsahu ustanovenom
osobitnými predpismi aj iným občanom (cudzí stravníci), ak to ustanovujú osobitné
predpisy na základe súhlasu štatutárneho zástupcu zariadenia.
(7) Cena za jeden obed pre cudzích stravníkov je uvedená v prílohe č. 6, bod. 21.
(8) Suma úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb sa určí ako súčet nákladov na
suroviny (stravná jednotka) a priemerných režijných nákladov na prípravu stravy na
deň na prijímateľa sociálnej služby.
(9) Režijné náklady na prípravu stravy na deň na prijímateľa sú uvedené v prílohe č. 6, bod.
5) tohto VZN.
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(10) Stravná jednotka (náklady na suroviny) na deň na prijímateľa sú uvedené v prílohe č. 6.
bod. 6,8) tohto VZN.
(11) Celková hodnota stravy (náklady na suroviny + režijné náklady) sú uvedené v prílohe č.
6, bod. 7, 9) tohto VZN,
(12) Výška stravnej jednotky sa zvyšuje o 15 % až 25 % na deň na prijímateľa sociálnej
služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo
špeciálna diéta.
(13) Na prilepšenie stravy počas vianočných, novoročných a veľkonočných sviatkov pri
poskytovaní starostlivosti v ZpS a DSS sa výdavky na suroviny (potraviny) môžu zvýšiť
o 5,90€ na kalendárny rok a na fyzickú osobu.
(14) Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne 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%

V článku VIII, § 30 Podmienky úschovy cenných vecí sa ruší v pôvodnom VZN a sa
nahrádza textom takto:

§ 30
Podmienky úschovy cenných vecí
(1) Poskytovateľ celoročnej pobytovej sociálnej služby prevezme do úschovy cenné veci
vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich
úschovu požiada alebo súdom ustanovený opatrovník, pri nástupe do zariadenia
sociálnych služieb alebo počas starostlivosti v ňom, na základe písomnej dohody
o úschove.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby vedie evidenciu uzavretých dohôd o úschove, ktoré sú
vypracované v zmysle Občianskeho zákonníka.
(3) Úhrada za úschovu cenných vecí, vkladných knižiek, hotovosti je uvedená v tabuľke č. 6.
bod 20.

Príloha č. 6 v pôvodnom VZN č. 2/ 2014 Výška úhrady za sociálnu službu sa ruší a nahrádza sa
tabuľkou takto:
Príloha č. 6 k VZN č. 2/2014 Výška úhrad za sociálne služby v ZPS a DSS.

4

Názov a krátke opísanie sociálnej služby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Denná sadzba za podlahovú plochu v ZpS a DSS
Zvýšenie sadzby ak podlahovú plochu obýva jeden klient
Zvýšenie sadzby ak podlahovú plochu obývajú dvaja klienti
Zvýšenie sadzby ak podlahovú plochu obývajú traja klienti
Režijné náklady na prípravu stravy na prijímateľa
Denná sadzba stravnej jednotky diéta: racionálna, šetriaca,
neslaná:
Stravná jednotka + režijné náklady na stravu : racionálna, šetriaca,
neslaná:
raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
Denná sadzba stravnej jednotky za diabetickú diéta, výživná,
bielkovinová:
Stravná jednotka + režijné náklady na stravu za diabetickú diéta,
výživná, bielkovinová:
raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
II. večera
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO II st.
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO III. stupeň
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO IV. stupeň
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO V. stupeň
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO VI. stupeň
FO, sociálnu služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Upratovanie, pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva st.
odkázanosti II – III.
Upratovanie, pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva st.
odkázanosti IV.
Upratovanie, pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva st.
odkázanosti V.
Upratovanie, pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva st.
odkázanosti VI.
úhrada za úschovu cenných vecí, vkladných knižiek a hotovosti

21. cudzí stravníci za stravovanie

Merná
jednotka
m2
na deň
na deň
na deň
na deň
na deň

Výška
úhrady *
0,21 €
0,40 €
0,20 €
0,10 €
1,70 €
2,44€

na deň

4,14 €

porcia
porcia
porcia
porcia
porcia
na deň

0,50 €
0,36 €
1,67 €
0,36 €
1,25 €
3,01€

na deň

4,71 €

porcia
porcia
porcia
porcia
porcia
porcia
na deň
na deň
na deň
na deň
na deň
na deň
na deň

0,53 €
0,38 €
1,87 €
0,38 €
1,27 €
0,28 €
2,50€
2,50€
3,33€
4,17€
5,00€
4,00€
1,80 €

na deň

1,50€

na deň

1,20€

na deň

1,00€

za každý
začatý mesiac
za každý obed

1,00€
3,00€

V Liptovských Sliačoch dňa 07.09.2016
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh tohto Dodatku č.2/2016 k VZN 2/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce od 07.09.2016 do 22.09.2016
Tento Dodatok č. 2/2016 k VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Liptovských Sliačoch dňa 22.09.2016, uznesením č. 71/14/2016
Tento Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa
1.11.2016
Prijatý Dodatok č. 2/2016 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 07.09.2016
Zmeny a doplnky tohto Dodatku VZN schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo
v Liptovských Sliačoch 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

V Liptovských Sliačoch dňa 22.09.2016
Mgr. Milan FRIČ
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 26.09.2016
Zvesené z úradnej tabule dňa
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