Návrh Dodatku č. 8 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava č. 4/2011.

TRETIA ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE
Z DOVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DOVODU DOVŔŠENIA DOCHODKOVÉHO
VEKU
§11
Zariadenie opatrovateľskej služby
Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS „NEZÁBUDKA“ sa riadi ustanoveniami
uvedenými v § 92 a § 93 zákona o sociálnych službách.
V ZOS „NEZÁBUDKA“ sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno
poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa
a) poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení, výšku a spôsob úhrady za
sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74
zákona o sociálnych službách. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb sa uzatvára medzi
prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby ZOS „ NEZÁBUDKA „.
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
2. Suma úhrady za sociálne služby sa rovná súčtu úhrad za odborné, obslužné a ostatné
činnosti.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

a) odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
b) obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
c) iné činnosti, ak sa prijímateľ s poskytovateľom na ich poskytovaní dohodli.
§ 11a
Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v ZOS „NEZÁBUDKA“
Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v ZOS „ NEZÁBUDKA“ sa stanovuje
nasledovne:
a) odborné činnosti:
Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:
1,50 €/deň
b) obslužné činnosti:
Úhrada za ubytovanie:
2- lôžková bunka: 4,30 €/deň
1- lôžková bunka: 7,60 €/deň
Táto úhrada je splatná v plnej výške aj v prípade neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby
v ZOS „Nezábudka“, pokiaľ sa prijímateľ a ZOS „Nezábudka“ nedohodnú inak.
Úhrada za stravovanie:
raňajky-

0,70 €/deň

desiata-

0,30 €/deň

obed-

2,60 €/deň

olovrant-

0,30 €/deň

večera-

1,90 €/deň

Každý prijímateľ sociálnej služby je povinný odobrať jedno hlavné jedlo denne.

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne:
1,50 €/deň
Ostatní žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby v ZOS „Nezábudka“, ktorí nemajú
trvalý pobyt v Meste Myjava posledných 5 rokov, budú k vyššie uvedeným úhradám doplácať
v úhrade za ubytovanie:
1,67 €/ deň
Úhrady za iné činnosti a nadštandardné služby:
1. odvoz prijímateľa sociálnej služby služobným automobilom ZOS „Nezábudka“ na žiadosť
prijímateľa sociálnych služieb: 0,50 €/km
2. nákup pre prijímateľov sociálnych služieb: 0,20 €/nákup.
Cenník služieb poskytovaných v ZOS „Nezábudka“ je súčasťou prílohy tohto VZN.

§ 15
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,50 € za 1 hodinu poskytovania
opatrovateľskej služby.
2. Podrobnosti o spôsobe určenia úhrady za poskytnuté služby, o výške úhrady, o spôsobe
platenia úhrady, ako i ostatné podmienky poskytovania sociálnej služby sa upravia v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom /ZOS Nezábudka/ a
prijímateľom sociálnej služby.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PODPORNÉ SLUŽBY
§ 17
Výška úhrady za odľahčovaciu službu
1. Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje na 1,50 € za 1 hodinu.
2. Podrobnosti o spôsobe určenia úhrady za poskytované služby, o výške úhrady, o spôsobe
platenia úhrady, ako i ostatné podmienky poskytovania sociálnej služby sa upravia v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom /ZOS Nezábudka/
a prijímateľom sociálnej služby.

§20
Záverečné ustanovenia

1) Tento dodatok č. 8 ruší VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby
„Nezábudka“, Hurbanova 621/13, Myjava schválené Mestským zastupiteľstvom v Myjave
dňa 23.septembra 2010 uznesením č. 100/2010 s účinnosťou od 1.11.2010.
2) Týmto dodatkom č. 8 sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, ktoré bolo schválené uznesením č. 116/2011 zo
dňa 08.11.2011 a dodatkom č. 1 uznesením č. 66/2013 zo dňa 06.09.2013 a dodatkom č. 2
uznesením č. 18/2014 zo dňa 13.02.2014, dodatkom č. 3 uznesením č. 23/2015 zo dňa
27.02.2015 a dodatkom č. 4 uznesením č. 66/06/2016 zo dňa 23.06.2016, dodatkom č. 5
uznesením č. 125/12/2016 zo dňa 6.12.2016 a dodatkom č. 6 uznesením č. 86/08/2017 zo dňa
24.08.2017 a dodatkom č. 7 dňa 13.12.2017 uznesením č. 143/12/2017.
3) Dodatok č. 8 bol schválený na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave
konanom dňa ..............uznesením č. ................
4) Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava s dodatkami nadobúda platnosť a účinnosť dňom
....................

Pavel H a l a b r í n
Primátor mesta

