Dôvodová správa k 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
Dôvodom predkladania Dodatku č. 8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava je hlavne novela zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálnych službách) , najmä
zmeny vo financovaní zariadení sociálnych služieb. Novela zákona je platná od 01.01.2018.
Týmto dodatkom:
1. Ruší sa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby „Nezábudka, Hurbanova
621/13 Myjava ( ďalej len ZOS Nezábudka)
2. Vo VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Myjava sa mení § 11; §15 ods.1 a § 17 ods. 1 a dopĺňa sa § 11a
3. Upravujú sa úhrady za sociálne služby
a.) v ZOS Nezábudka
b.) Opatrovateľskej službe
c.) Odľahčovacej službe
K bodu 1 a 2 :
Mesto Myjava má schválené:
• VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
• VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby „Nezábudka, Hurbanova 621/13
Myjava
Týmto zlučujeme VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Myjava do jedného VZN.
K bodu 3a.)
ZOS Nezábudka dostávalo zo ŠR finančný príspevok 320,- € na klienta na mesiac bez
ohľadu na stanovený stupeň odkázanosti. Od 1.1.2018 je zmena a finančný príspevok sa
poskytuje v závislosti od stupňa odkázanosti – viď príloha.
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Zmena finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených
odkázanosťou:
Stupeň odkázanosti
fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej
osoby

Výška finančného
príspevku
poskytovaného
do 31.12.2017
na klienta a mesiac

Výška finančného
príspevku
poskytovaného
od 1.1.2018

Rozdiel

na klienta a mesiac

II. stupeň

320 €

87 €

-233 €

III. stupeň

320 €

195,75 €

-124,25 €

IV. stupeň

320 €

261 €

-59 €

V. stupeň

320 €

369,75 €

49,75 €

VI. stupeň

320 €

456,75 €

136,75 €

Žiadosť o finančný príspevok na rok 2018 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
bola zasielaná v januári 2018 a v súlade so zákonom sa uvádzali stavy prijímateľov
sociálnych služieb k 30.9.2017. V ZOS „Nezábudka“ sme k 30.9.2017 evidovali 104
prijímateľov sociálnych služieb. Finančný príspevok sa žiada vždy na plnú kapacitu
zariadenia.
Pred novelou zákona o sociálnych službách sme ročne žiadali o finančný príspevok na
plnú kapacitu ZOS „Nezábudka“ vo výške 537.600 €, kedy bol mesačný príspevok na jedného
prijímateľa sociálnej služby 320 €. V súlade s platným zákonom sme požiadali o finančný
príspevok na rok 2018 vo výške 432.477 €, tiež na plnú kapacitu, čo predstavuje rozdiel
105.123 € - viď tabuľka.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy finančného príspevku, o ktoré sme žiadali po
novom na rok 2018:
Skutočný počet prijímateľov soc. služieb k 30.9.2017:
Počet prijímateľov soc.
Stupeň odkázanosti
služby

mes.(€)

fin.prís.

ročne
(€)

v (€) nový

II. stupeň

7

87

609

7308

III. stupeň

11

195,75

2153,25

25839

IV. stupeň

52

261

13572

162864

V. stupeň

14

369,75

5176,5

62118

VI. stupeň

20

456,75

9135

109620

30645,75

367749

Spolu:
Ukončili pobyt od 30.9.2016 do
30.9.2017:
Stupeň odkázanosti
Počet prijímateľov soc.

104

fin.prís.

mes.(€)

ročne
2

služby

(€)
v (€) nový

II. stupeň

1

87

87

1044

III. stupeň

9

195,75

1761,75

21141

IV. stupeň

2

261

522

6264

V. stupeň

2

369,75

739,5

8874

VI. stupeň

1

456,75

456,75

5481

3567

42804

Spolu:
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Neobsadené miesta do kapacity 140 miest:
Počet prijímateľov soc.
Stupeň odkázanosti
služby

mes.(€)

fin.prís.

ročne
(€)

v (€) nový

II. stupeň
Celkový počet miest a suma FP:

21
140

87

1827

21924
432477

Z dôvodu nepokrytia mzdových ani prevádzkových nákladov v ZOS Nezábudka
navrhujeme v dodatku č. 8 upraviť nasledovné úhrady:
1. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:
Pôvodné VZN bolo II. stupeň odkázanosti 20,00 €/ mesiac t.j. 0,66 €/ deň
III. stupeň odkázanosti 29,70 €/ mesiac t.j. 0,99 €/ deň
IV. stupeň odkázanosti 39,60 €/ mesiac t.j. 1,32 €/ deň
V. stupeň odkázanosti 49,50 €/ mesiac t.j. 1,65 €/ deň
VI. stupeň odkázanosti 60,00 €/ mesiac t.j. 2,00 €/ deň
Navrhovaná suma 1,50 €/deň, bez ohľadu stupňa odkázanosti

2. Úhrada za ubytovanie
Pôvodné VZN 100,- € t.j. 3,33 €/ deň
Platba zahŕňa výdavky na úžívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti
a príslušenstva spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.
Navrhovaná suma 4,30 €/deň (1- lôžková bunka: 7,60 €/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
3. Úhrada za stravovanie
Pred touto zmenou bola úhrada za stravovanie 156,0 € /mesiac ( raňajky 0,70 €, obed
2,60 €, večera 1,90€ )
Každý prijímateľ sociálnej služby je povinný odobrať minimálne jedno hlavné jedlo
denne. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zabezpečiť v zariadení aj
poskytovanie desiatej a olovrantu.
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Navrhovaná suma raňajkydesiataobedolovrantvečera-

0,70 €/deň
0,30 €/deň
2,60 €/deň
0,30 €/deň
1,90 €/deň

4. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne:
Pôvodné VZN bolo 30 € /mesiac t.j. 1,- € /deň
Navrhovaná suma 1,50 €/deň
5. Úhrady za iné činnosti a nadštandardné služby:
- odvoz prijímateľa sociálnej služby služobným automobilom ZOS „Nezábudka“ na
žiadosť prijímateľa sociálnych služieb: 0,50 €/km
- nákup pre prijímateľov sociálnych služieb: 0,20 €/nákup.
Príloha č. 1: Príklady porovnania novej a pôvodnej úhrady prijímateľov sociálnej služby
v ZOS „Nezábudka“.
K bodu 3b.)
§ 15 ods. 1
Pôvodné VZN bolo 1,00 € za 1 hodinu
Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,50 € za 1 hodinu poskytovania
opatrovateľskej služby
Terénna opatrovateľská služba bola poskytovaná v priebehu roku 2017 33 občanom
Myjavy a Turej Lúky. V danom roku z dôvodu úmrtia ukončili poskytovanie opatrovateľskej
služby 2 opatrovaní občania a na vlastnú žiadosť ukončili poskytovanie opatrovateľskej
služby z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a následného umiestnenia v zariadeniach
sociálnych služieb 10 občania Myjavy a 1 občan Turej Lúky. 3 opatrovaní občania nastúpili
do ZOS „Nezábudka“.
V roku 2017 bola poskytovaná opatrovateľská služba 12 opatrovateľkami. K 31.12.2017
sme poskytovali opatrovateľskú službu 20 občanom, z toho 9 mali II. stupeň, 7 mali III.
stupeň, 1 mal IV. stupeň, 1 mal V. stupeň a 2 mali VI. stupeň odkázanosti na sociálnu službu.
Opatrovateľskú službu sme poskytovali 2 až 2,5 hodiny denne 13 občanom, 3-3,5 hodiny
denne 3 občanom, 4-4,5 hodiny denne 2 občanom, 5-5,5 hodiny denne 2 občanom. Z úkonov
opatrovateľskej služby najviac prevládali úkony sebaobsluhy a úkony starostlivosti o svoju
domácnosť. Opatrovateľky sa starali v priemere o 3 klientov denne.
K 1.1.2018 opatrovateľskú službu poskytujeme 20 občanom Myjavy 9 opatrovateľkami.
Dve opatrovateľky ukončili pracovný pomer, jedna je dlhodobo PN. Keďže evidujeme
v januári už 5 žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby budeme musieť prijať ďalšie
opatrovateľky.
V Myjave a Turej Lúke z roka na rok narastá počet starých občanov odkázaných na
poskytovanie sociálnych služieb, ktorí zostávajú často sami v byte, alebo v rodinnom dome
a ich príbuzní žijú mimo ich trvalého pobytu, sú zamestnaní, majú svoje rodiny a často
4

nemôžu svojom rodičom pomôcť. Preto sa občania obracajú na nás s prosbou o pomoc.
V mnohých prípadoch im stačí zabezpečiť dovoz stravy. Ale stále sa zvyšuje počet občanov,
ktorí potrebujú pomoc s domácnosťou, potrebujú doprovod k lekárovi, po hospitalizácii
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, s nákupmi a pod.
V roku 2017 boli mesačné náklady na jednu opatrovateľku v priemere 718,33 €, teda na 12
opatrovateliek 8.620 €. Ročné náklady na 12 opatrovateliek predstavovali 103.440 €. Od
opatrovaných občanov sme za poskytovanie opatrovateľskej služby predstavoval priemerný
mesačný príjem 1.108,54 €, ročný príjem predstavoval 13.302,50 €. Pristúpiť k zvýšeniu
úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby z 1 €/hod. na 1,50 €/hod. je viac ako
opodstatnené. Urobili sme prieskum i v iných mestách v okolí Myjavy, kde úhrada za
opatrovateľskú službu je nasledovná:
Brezová pod Bradlom
Stará Turá
Nové Mesto nad Váhom

1 €/hod.
1,40€/hod.
1,50/hod.

Senica

1,30 €/hod.

Piešťany

1,60 €/hod.

Z dôvodu zníženia straty navrhujeme zvýšiť poplatok za opatrovanie.
K bodu 3a.)
§ 17 ods. 1
Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje na 1,50 € za 1 hodinu.
Pôvodné VZN bolo 1,00 € za 1 hodinu
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