Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
Mestské zastupiteľstvo v Myjave podľa §4 ods.3 písm p) a §6 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §72 ods.2, §77 ods.2 a §80 písm.e)
zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v zmysle zákona NR SR
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)
je:
a) definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.
b) stanovenie postupu poskytovania sociálnych služieb,
c) určenie spôsobu a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle zákona
o sociálnych službách.

§2
Druhy a formy sociálnych služieb
1. Mesto Myjava poskytuje:
a) sociálne služby krízovej intervencie:
1. útulok
2. nocľaháreň
3. komunitné centrum
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
- zariadenie
opatrovateľskej
služby
/Zariadenie
opatrovateľskej
služby
„NEZÁBUDKA“/,
- domov sociálnych služieb /Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Úsvit/
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len opatrovateľská služba)
c) podporné služby, ktorými sú:
1. odľahčovacia služba
2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre.

2. Sociálne služby poskytuje a zabezpečuje formou:
a) ambulantnou – fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravovaná do miesta
poskytovania sociálnej služby
b) terénnou – fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí
c) pobytovou – ak je súčasťou aj ubytovanie.
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§3
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1. Tento postup pri poskytovaní sociálnych služieb sa týka občanov s trvalým pobytom v Meste
Myjava a je závislý od druhu poskytovaných služieb.
2. Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“,
opatrovateľskú a odľahčovaciu službu zabezpečuje a vykonáva rozpočtová organizácia mesta
Myjava:
Zariadenie opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ /ďalej len ZOS
„NEZÁBUDKA“/.
3. Poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT,
Nocľahárni a Útulku Myjava zabezpečuje a vykonáva nezisková organizácia: Sociálne služby
Myjava, n.o.
4. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre a komunitnom centre zabezpečuje a
vykonáva Mesto Myjava.
5. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu a žiadosť o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu v ZOS „NEZÁBUDKA“ podáva občan na Mesto Myjava, žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb pre deti a dospelých
podáva občan na Trenčiansky samosprávny kraj.
6. Písomnú žiadosť o umiestnenie v útulku podáva občan neziskovej organizácií Sociálne služby
Myjava, n.o.
7. Písomnú žiadosť o poskytovanie služieb v nocľahárni, dennom centre a komunitnom centre
si občan nepodáva.

§4
Konanie vo veciach sociálnych služieb
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa riadi ustanoveniami uvedenými v §91 až §93
zákona o sociálnych službách.

DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
§5
Nocľaháreň
V Nocľahárni, so sídlom: Myjava, ul. Trokanova č.236 sa fyzickej osobe, v nepriaznivej
sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania:
a)
poskytuje
1.ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

§6
Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Nocľahárni
1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Nocľahárni sa stanovuje na 1,00 €/ noc.
2. Úhrada sa hradí priamo na vrátnici Nocľahárne, ul. Trokanova č.236, Myjava.

§7
2

Útulok
1. V Útulku Myjava, so sídlom: Myjava, ul. Trokanova č.236 /ďalej len Útulok/ sa fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a z dôvodu straty bývania alebo
ohrozenia stratou bývania
a) poskytuje
1.ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
c) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. upratovanie,
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť.
2. Sociálna služba v útulku sa poskytuje oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny
s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
3. 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 (Sociálne služby Myjava,
n.o.)
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
5. Suma úhrady za sociálne služby sa rovná súčtu úhrad za odborné, obslužné a ostatné činnosti.
6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) obslužné činnosti: ubytovanie,
b) ďalšie činnosti:
- zabezpečenie záujmovej činnosti,
- utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
c) iné činnosti, ak sa prijímateľ s poskytovateľom na ich poskytovaní dohodli.

§8
Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Útulku
1. Denná výška úhrady sa stanovuje nasledovne:
Úhrada za sociálne služby
poskytované prijímateľom

Jednotlivec,
1,66 €/deň

Rodič
s 1*dieťaťom
2,66 €/deň

Rodič s 2
deťmi
3 €/deň

Rodič s 3 deťmi
3,33 €/deň

Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Sociálne poradenstvo
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
Zabezpečovanie záujmovej
činnosti
Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Pomoc pri uplatňovaní práv Bezplatné
a právom chránených
záujmov
Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Pracovná terapia
0,41 €
0,66 €
0,69 €
0,69 €
Utváranie podmienok na
pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva
0,95 €
1,70 €
2,01 €
2,34 €
Ubytovanie na určitý čas
(voda, elektrina)
Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Nevyhnutné ošatenie a obuv Bezplatné
Rodič bez ohľadu Rodina s 1
Rodina s 2
Rodina s 3
Rodina bez ohľadu
Úhrada za
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sociálne služby
poskytované
prijímateľom

na počet detí
poberajúci dávku
v hmotnej núdzi
2,16 €/deň

dieťaťom
3,33 €/deň

deťmi
3,66 €/deň

Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Sociálne
poradenstvo
0,30 €
0,30 €
0,30 €
Zabezpečovanie
záujmovej
činnosti
Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Pomoc pri
uplatňovaní práv
a právom
chránených
záujmov
Bezplatné
Bezplatné
Pracovná terapia Bezplatné
0,51 €
0,66 €
0,89 €
Utváranie
podmienok na
pranie, žehlenie
a údržba bielizne
a šatstva
1,35 €
2,37 €
2,47 €
Ubytovanie na
určitý čas (voda,
elektrina)
Bezplatné
Bezplatné
Bezplatné
Nevyhnutné
ošatenie a obuv
*pre účely tohto VZN sa za dieťa považuje dieťa do 25 rokov bez príjmu

deťmi
4 €/deň

na počet detí
poberajúca dávku
v hmotnej núdzi
2,66 €/deň

Bezplatné

Bezplatné

0,30 €

0,30 €

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné
1€

Bezplatné
0,66 €

2,70 €

1,70 €

Bezplatné

Bezplatné

§9
Komunitné centrum Khamoro
1. V Komunitnom centre Khamoro so sídlom: Myjava, ul. Trokanova č.232/2A sa fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvávanie v priestorov segregovanej lokalite s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
a) poskytuje:
1. základné sociálne poradenstvo
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského
zariadenia,
b) vykonáva preventívna aktivita,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

§ 10
Výška úhrady za poskytované sociálne služby v komunitnom centre
Výška úhrady za poskytované
nestanovuje /bez úhrady/.

sociálne služby
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v Komunitnom centre Khamoro

sa

TRETIA ČASŤ
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVÉJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE
Z DOVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DOVODU DOVŔŠENIA DOCHODKOVÉHO
VEKU
§11
Zariadenie opatrovateľskej služby
1. 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,
c) zabezpečuje: ošetrovateľská starostlivosť.
2. 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 „.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
4. Suma úhrady za sociálne služby sa rovná súčtu úhrad za odborné, obslužné a ostatné činnosti.
5. 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 a šatstva,
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:
1. Úhrada za ubytovanie:
2- lôžková bunka: 5,30 €/deň
1- lôžková bunka: 9,30 €/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.
2.Úhrada za stravovanie:
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Strava:
raňajky-

1 €/deň

desiata-

0,30 €/deň

obed-

3,00 €/deň

olovrant-

0,30 €/deň

večera-

2,20 €/deň

druhá večera-

0,30 €/deň

Každý prijímateľ sociálnej služby je povinný odobrať jedno hlavné jedlo denne.
3. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva:
mobilní prijímatelia: 1,50 €/deň
imobilní prijímatelia: 1,80 €/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: 2 €/deň
4. Úhrady za iné činnosti a nadštandardné služby:
- odvoz prijímateľa sociálnej služby služobným automobilom ZOS „NEZÁBUDKA“ na žiadosť
prijímateľa sociálnych služieb: 0,50 €/km,
- úhrada za údržbu a revízie elektrospotrebičov a príslušenstva: 1,00 €/mesačne každý klient
- odstraňovanie následkov po požití návykových látok, svojvoľné znečisťovanie a poškodzovanie
bytovej jednotky, jej vybavenia prijímateľom sociálnych služieb:
5 €/za každú začatú hodinu, pri nutnosti odstraňovania následkov firmou si prijímateľ sociálnej
služby uhradí náklady v plnej výške.

§ 12
Domov sociálnych služieb
1. V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT so sídlom Myjava, Hoštáky č.12
/ďalej len DSS Úsvit/ sa poskytuje sociálna služba ambulantnou sociálnou službou fyzickej
osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách
2. V DSS Úsvit sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmová činnosť.
c) utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie
3. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove
sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov
sociálnej služby v jednej budove zariadenia.
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 Sociálne služby Myjava, n.o.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
Suma úhrady za sociálne služby sa rovná súčtu úhrad za odborné, obslužné a ostatné činnosti.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
b) obslužné činnosti:
- zabezpečovanie záujmovej činnosti,
- stravovanie,
- utváranie podmienok na vzdelávanie,
- výchova
c) iné činnosti, ak sa prijímateľ s poskytovateľom na ich poskytovaní dohodli.

§ 13
Výška úhrady za poskytované sociálne služby v DSS ÚSVIT:
1. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v DSS bez stravovania pre prijímateľov sociálnej služby
do 18 rokov – 4 hodiny denne a nad 4 hodiny denne, stupeň odkázanosti V, VI.:
Úhrada za sociálne služby
poskytované prijímateľom
Odborné činnosti:
Pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby
Sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
Pracovná terapia
Obslužné činnosti:
Zabezpečovanie záujmovej
činnosti
Utváranie podmienok na
vzdelávanie
Výchova
Suma dennej úhrady v DSS
bez stravovania spolu

Do 18 rokov
4 hodiny denne

Do 18 rokov
nad 4 hodiny denne

1,50€

2,40 €

bezplatne
bezplatne
bezplatne

bezplatne
bezplatne
bezplatne

0,10 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €
2€

0,20 €
3€

Výška úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní a hodín poskytovania sociálnej služby.
2. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v DSS bez stravovania pre prijímateľov sociálnej služby
nad 18 rokov – 4 hodiny denne a nad 4 hodiny denne, stupeň odkázanosti V, VI.:
Úhrada za sociálne služby
Nad 18 rokov
poskytované prijímateľom
4 hodiny denne
Odborné činnosti:
Pomoc pri odkázanosti na 2,60 €

Nad 18 rokov
nad 4 hodiny denne
3,30 €
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pomoc inej fyzickej osoby
Sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
Pracovná terapia
Obslužné činnosti:
Zabezpečovanie záujmovej
činnosti
Suma dennej úhrady v DSS
bez stravovania spolu

bezplatne
bezplatne
bezplatne

bezplatne
bezplatne
bezplatne

1€

2€

3,60 €

5,30 €

Výška úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní a hodín poskytovania sociálnej služby.
3. Výška úhrady za stravovanie sa stanovuje nasledovne:

Každý klient je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

§14
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II

podľa

VEK
RAŇAJKY
DESIATA
OBED
OLOVRANT
SPOLU
0,60€
0,60€
1,60€
0,60€
Do 6 rokov
3,40€
0,60€
0,60€
1,60€
0,60€
Od 6 do 10 rokov
3,40€
0,70€
0,70€
1,70€
0,70€
Od 10 do 15 rokov
3,80€
0,80€
0,80€
1,80€
0,80€
Nad 15 rokov
4,20€
prílohy č. 3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe
sociálnej posudkovej činnosti sa určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov
podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny
rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa
poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej
služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu1) ak tento zákon neustanovuje inak,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu1),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu11) sa poskytuje opatrovateľská služba
v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase
od 7,00 hod. do 15,00 hod., max. 7,5 hodín denne prostredníctvom zamestnancov ZOS
„NEZÁBUDKA“.
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§15
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1.
2.

Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,50 € za 1 hodinu poskytovania
opatrovateľskej služby.
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
§16
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu11), ktorou sa poskytuje
alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas
obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť
v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná
v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnou formou sociálnej služby,
ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín
denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu
službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za
splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
4. Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka,
poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri
určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.
5. Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby
v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov
starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4
časti II a III.
6. Odľahčovacia služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného občana v čase od 7.00 hod. do
19.00 hod., najmenej 12 hodín denne.
7. Fyzická osoba, ktorá požaduje odľahčovaciu službu je povinná túto skutočnosť oznámiť
v dostatočnom predstihu písomne ZOS „NEZÁBUDKA“.

§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 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.
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§18
Denné centrum
1. V dennom centre so sídlom Myjava: Trokanova sa poskytuje sociálna služba počas dňa
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.
2. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

§19
Výška úhrady za denné centrum
1. Výška úhrady v dennom centre sa nestanovuje /bez úhrady/.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§20
Záverečné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za
sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Myjava sa ruší platné Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách za
sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava s jeho platnými dodatkami.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne
služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Myjava bolo schválené na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave konanom
dňa 25.06.2020 uznesením č.67/06//2020.
3. 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 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.08.2020.

1) Zákon č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pavel H a l a b r í n
Primátor mesta
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