Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle Čl. 68 Ústavy SR, ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a ustanovenia § 6
Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa 26.10.2004 na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "nariadenie"):
ČLÁNOK Č.1
SOCIÁLNE SLUŽBY
1. Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze.
2. Sociálne služby sú: 1/
a) opatrovateľská služba,
b) organizovanie spoločného stravovania,
c) prepravná služba,
d) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb,
e) sociálna pôžička.
3. Mesto Sereď zabezpečuje opatrovateľskú službu a organizovanie spoločného
stravovania.
ČLÁNOK Č. 2
ÚČEL ÚPRAVY
Toto nariadenia upravuje rozhodovaciu pôsobnosť Mesta Sereď a to:
a) o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu,
b) o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom,
bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
c) o povinnostiach blízkych osôb2/ platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške
úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami,
d) o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby, o znížení
alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady za
opatrovateľskú službu,
e) o podmienkach poskytovania stravovania občanov uvedených v čl. 7 bod 1 tohto VZN.
ČLÁNOK Č. 3
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
1. Opatrovateľskú službu možno poskytovať:3/
a) občanovi, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Sereď a pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní
1. nevyhnutných životných úkonov,
2. nevyhnutných prác v domácnosti,
3. kontaktu so spoločenským prostredím,najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči
pre nepočujúce osoby a predčítaním,
b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu
starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia
alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
c) ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti a viac detí alebo sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie 4/
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.
ČLÁNOK Č. 4
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
1. Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti doručenej
Mestskému úradu v Seredi. Žiadosť musí byť úplne a pravdivo vyplnená a v prílohe musí
obsahovať:
a) stanovisko ošetrujúceho lekára,
b) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

2. Na základe podanej žiadosti vykonajú v rodine šetrenie sociálnych pomerov členovia
sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi.
3. Na základe vykonaného šetrenia sociálnych pomerov, stanoviska ošetrujúceho lekára,
stanoviska sociálno-zdravotnej komisie a príslušného odborného útvaru MsÚ sa
určí, či je žiadateľ odkázaný na pomoc inej osoby, objektívny rozsah úkonov
opatrovateľskej služby a následne Mesto Sereď vydá rozhodnutie o poskytovaní, resp.
neposkytovaní opatrovateľskej služby a o výške úhrady za poskytované úkony
opatrovateľskej služby.
4. Pri určovaní rozsahu opatrovateľskej služby sú rozhodujúce nasledovné kritériá:
a) odporúčanie ošetrujúceho lekára,
b) či je opatrovaný s opatrovateľkou v blízkom príbuzenskom pomere,
c) či žije opatrovaný s opatrovateľkou v spoločnej domácnosti,
d) či má opatrovateľka aj iný príjem (plat, dôchodok a pod.)
5. Členovia sociálno-zdravotnej komisie sú oprávnení navštíviť občana v domácnosti za účelom
zistenia účelnosti poskytovania opatrovateľskej služby.
6. O zvýšení rozsahu opatrovateľskej služby, o znížení rozsahu opatrovateľskej služby a
následnej úprave úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu rozhodne Mesto Sereď na
základe žiadosti opatrovaného občana, po vykonaní šetrenia sociálnych pomerov členmi
sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi. O ukončení poskytovania opatrovateľskej
služby rozhodne Mesto Sereď na základe žiadosti opatrovaného občana.
7. Rozsah poskytovania opatrovateľskej služby je závislý od výšky finančných prostriedkov v
rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok.
ČLÁNOK Č. 5
SPÔSOB URČENIA ÚHRADY A SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY
ZA POSKYTNUTÚ OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný
úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským
prostredím podľa skutočných úkonov.5/
2. Občan je povinný platiť si úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa príjmu a
majetku. 6/ Za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytuje nezaopatrenému dieťaťu je povinný
platiť úhradu rodič alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Občan je povinný zaplatiť
Mestu Sereď úhradu za opatrovateľskú službu do 15-teho dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca formou:
- priamej platby do pokladne na MsÚ,
- poštovým peňažným poukazom na bežný účet mesta.
3. Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a
príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima
ustanoveného osobitným predpisom 7/ a je nemajetný. V tom prípade požaduje Mesto Sereď
úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu postupne od manžela, manželky, detí alebo
rodičov.2/
4. Ak je príjem občana a príjem spoločne posudzovaných osôb vyšší ako 1,2-násobok sumy
životného minima ustanoveného osobitným predpisom 7/, občan si platí za poskytovanú
opatrovateľskú službu úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto
občanovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma
1,2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom. 7/
4. Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou Mesta Sereď s konečným zúčtovaním v
konaní o dedičstve. 8/
5. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.
ČLÁNOK Č. 6
VÝŠKA ÚHRADY ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
1. Výška úhrad za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie
kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby je
nasledovná:
1.1 Nevyhnutné životné úkony:
a) bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc
pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC - 7,-Sk/deň
b) kúpanie vrátane umytia vlasov - 5,-Sk/deň
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
- 10,-Sk/deň
d) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie - 35,-Sk/deň
e) dohľad - 13,-Sk/hod.

1.2 Nevyhnutné práce v domácnosti:
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie - 10,-Sk/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti (bežné práce
vykonávané na zabezpečenie prevádzky domácnosti - vyloženie nákupu, umytie
riadu, umytie podlahy, ustlanie atď.) - 15,-Sk/deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti (občasné práce vykonávané za účelom
udržiavania domácnosti - vysávanie, utretie prachu, umytie kúpeľne a WC, umytie
okien, opranie záclon, prezlečenie posteľného prádla atď.) - 50,-Sk/deň
d) príprava raňajok, obeda príp. olovrantu alebo večere - 20,-Sk/deň
e) pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne - 7,-Sk/kg
1.3 Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, do
zamestnania a zo zamestnania - 20,-Sk mesačne
b) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia
- 7,-Sk/deň
c) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení, pri
vybavovaní úradných záležitostí - bezplatne
d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí - bezplatne

ČLÁNOK Č. 7
ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA
1. Spoločné stravovanie Mesto Sereď zabezpečuje pre občanov, ktorí majú trvalé bydlisko na
území mesta Sereď, ktorých stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorí
a) sú poberateľmi starobného dôchodku (alebo vdovského dôchodku ak je jediným zdrojom
príjmu), nepracujú, nemajú žiadny iný príjem zo zárobkovej činnosti alebo z podnikania,
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie.
2. Spoločné stravovanie je v Meste Sereď zabezpečené na základe Dohody o poskytovaní
stravovacích služieb. Dohoda o poskytovaní stravovacích služieb je novelizovaná dodatkami.
3. Mesto Sereď poskytuje občanom, ktorí sa stravujú sociálny príspevok na stravovanie,
ktorého výška je odvodená od výšky stravnej jednotky a od výšky príjmu stravníka a
spoločne posudzovaných osôb.
4. Na spoločné stravovanie má Mesto Sereď v rozpočte vyčlenený objem finančných
prostriedkov.
5. O výške úhrad za stravovanie rozhoduje na návrh sociálno-zdravotnej komisie a
príslušného odborného útvaru MsÚ primátor mesta vždy pri zmene výšky stravnej
jednotky a pri zmene výšky dôchodku.
ČLÁNOK Č. 8
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE
1. Príspevok na stravovanie sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti
doručenej Mestskému úradu v Seredi.
Žiadosť musí byť úplne a pravdivo vyplnená a musí obsahovať potvrdenie o výške príjmu
žiadateľa a príjme spoločne posudzovaných osôb.
2. Na základe podanej žiadosti je v zmysle platnej výšky úhrad za stravovanie vypočítaná výška
úhrady stravníka a výška sociálneho príspevku na stravovanie za jedno teplé jedlo.
3. Sociálny príspevok na stravovanie schvaľuje Mesto Sereď rozhodnutím o poskytovaní
sociálneho príspevku na stravovanie žiadateľovi.
ČLÁNOK Č. 9
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a organizovaní spoločného stravovania sa primerane použije zákon č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení
neskorších predpisov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK Č. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Všetky zmeny a doplnky tohto VZN podliehajú schváleniu MsZ v Seredi.
2. Všeobecne záväzným nariadením sa ruší § 7 VZN Mesta Sereď č. 4/99 Podmienky
poskytovania jednorazových sociálnych dávok a podmienky poskytovania stravovania pre
nepracujúcich dôchodcov a Sadzobník úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby v
Meste Sereď.
3. Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa uznieslo dňa 26.10.2004 na tomto všeobecne záväznom
nariadení, účinnosť nadobúda dňom 1.1.2005.

Ján Lehota
primátor Mesta Sere ď
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§ 14 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
§ 45 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
§ 15 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
§ 64a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
§ 41 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
§ 40 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
§ 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
8/ § 47 a § 47a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

