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N á v r h 
k pripomienkovaniu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4      
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 
základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  
 

sa uznieslo na tomto 
 

Všeobecne záväznom nariadení  
č. .../2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019  
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 
 
 

Článok I. 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 sa mení a dopĺňa 
nasledovne:  

 
1. V § 4 Suma úhrady za sociálnu službu v jedálni sa odsek 1 mení a nahrádza novým 

znením: 
(1) Suma úhrady za sociálnu službu v jedálni v rozsahu poskytovania obeda pre prijímateľa 

určená diferencovane podľa výšky mesačného príjmu prijímateľa a druhu pripravovanej 
stravy je: 

 

1. Jedáleň – úhrada za 1 obed v závislosti od výšky pravidelného príjmu prijímateľa 
za mesiac 

Výška  finančného 
príjmu prijímateľa za 
mesiac 

do 1,5 násobku 
životného minima 

do 2- násobku 
životného minima 

nad 2- násobok 
životného minima 

Racionálna 2,60  3,60  4,00  

Diabetická diéta 2,60  3,60 4,00  
 

 
 
2. V § 4 Suma úhrady za sociálnu službu v jedálni sa odsek 2 mení a nahrádza novým 

znením: 
(2) Úhrada za donášku stravy do domácnosti prijímateľa je: 
 

2. Úhrada za donášku stravy 

Donáška stravy ako ďalšia činnosť v sociálnych službách v euro 

Úhrada za donášku jedného obeda 1,00 
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3. V § 11 Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov 
Šaľa sa odsek 2 mení a nahrádza novým znením: 

 
(2) Úhrada za jednotlivé činnosti v DD ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania 

a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej 
osoby je: 

 

 

 
 

4. V § 11 Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov 
Šaľa sa odsek 3 mení a nahrádza novým znením: 
(3) Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti bez príslušenstva 

obytnej miestnosti je 0,40 eura/m2 a denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy 
obytnej miestnosti s príslušenstvom obytnej miestnosti je 0,50 Eur/m2. V tejto sadzbe 
sú zahrnuté aj výdavky za užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných 
plnení spojených s ubytovaním. 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom 
DD ZPS -stupeň odkázanosti prijímateľa na 
pomoc inej FO 

IV.      
stupeň 

V.              
stupeň 

VI.            
stupeň 

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby 2,50 2,70 3,00 

2.1.2.  sociálne poradenstvo bezplatne 

2.1.3.  sociálna rehabilitácia bezplatne 

2.1.  odborné činnosti spolu 2,50 2,70 3,00 

2.2.1.  ubytovanie - upravuje § 11 ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN  

2.2.2.  stravovanie - upravuje § 11 ods. 8 tohto VZN  

2.2.3.  upratovanie 1,90 2,10 2,20 

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 1,30 1,50 1,60 

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy 2,40 2,40 2,40 

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania a 
stravovania spolu 5,60 6,00 6,20 

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných 
vecí 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti 0,00 0,00 0,00 

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia  0,00 0,00 0,00 

2.3.  ďalšie činnosti spolu  0,00 0,00 0,00 

Suma dennej úhrady za činnosti DD ZPS bez 
ubytovania a stravovania 8,10 8,70 9,20 



3 
 

5. V § 11 Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov 
Šaľa sa odsek 5 mení a nahrádza novým znením: 

      (5) Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 3 sa zvyšuje o: 
a) 1,90 eura za deň, ak plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ, 
b) 0,70 eura za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia. 
 
 

6. V § 11 Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov 
Šaľa sa odsek 8 mení a nahrádza novým znením: 
(8) Úhrada nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých jedál poskytovaných 

v rámci stravovania v DD ZPS pri pobytovej forme sociálnej služby stanovená 
diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je: 

 

8. Náklady na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál 
Druh celodennej stravy Racionálna 

a šetriaca 
Diabetická, 

bielkovinová 
a výživná 

Bezlepková 

8.1. raňajky 1,02 0,80 1,36 
8.2. desiata 0,54 0,28 0,72 
8.3. obed 2,40 1,60 3,20 
8.4. olovrant 0,54 0,28 0,72 
8.5. večera 1,80 1,04 2,00 
8.6. druhá večera 0,00 0,50 0,00 
Suma úhrady za celodenné 
stravovanie 

6,00 6,50 8,00 

 
 
7. V § 12 Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby sa odsek 2 

mení a nahrádza novým znením: 
(2) Úhrada za jednotlivé činnosti v ZOS je upravená rovnako ako v § 11 tohto VZN  

a v § 11 ods. 2 sa dopĺňa úhrada pri II. a III. stupni odkázanosti prijímateľa na pomoc 
inej fyzickej osoby nasledovne:  

 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZOS 
     - stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO 

II.      
stupeň 

III.              
stupeň 

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 2,00 2,20 

2.1.2.  sociálne poradenstvo Bezplatne 

2.1.3.  sociálna rehabilitácia Bezplatne 

2.1.  odborné činnosti spolu 2,00 2,20 

2.2.1.  ubytovanie - upravuje § 11 ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN  

2.2.2.  stravovanie - upravuje § 11 ods. 8 tohto VZN  

2.2.3.  upratovanie 1,60 1,80 

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 1,00 1,20 
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8. § 13 Suma úhrady za iné činnosti v Domove dôchodcov Šaľa pre DD ZPS a ZOS sa 
mení a nahrádza novým znením: 

 
§ 13 

Suma úhrady za iné činnosti v Domove dôchodcov Šaľa pre DD ZPS a ZOS 
 

(1) Domov dôchodcov Šaľa poskytuje iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby 
na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní iných činností, na ktorých sa prijímateľ 
a poskytovateľ dohodli.  

(2) Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať 
podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách 
neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb. Platby za tieto iné činnosti nesmú byť upravené zmluvou 
o poskytovaní sociálnej služby, ale musia byť obsahom osobitnej zmluvy. 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Príloha č. 1 Mesačná 
úhrada za poskytovanie iných činností. 

(4) Prijímateľ platí úhradu za poskytovanie iných činností podľa ich druhu a rozsahu za 
celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu iné činnosti poskytovali najneskôr do 15. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo 
bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa. 

 
 

9. V § 15 Spoločné ustanovenia sa dopĺňa odsek 3 v nasledovnom znení: 
(3) Sumy úhrad za jednotlivé druhy sociálnych služieb pre prijímateľov, ktorí mali ku dňu 

účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia uzatvorené platné zmluvy 
o poskytovaní sociálnych služieb, zosúladia poskytovatelia s ustanoveniami tohto 
všeobecne záväzného nariadenia do 31. decembra 2022.  

 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 
 

 

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy 2,40 2,40 

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu 5,00 5,40 

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0,00 0,00 

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti 0,00 0,00 

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia  0,00 0,00 

2.3.  ďalšie činnosti spolu  0,00 0,00 

Suma dennej úhrady za činnosti ZOS bez ubytovania  
a stravovania 7,00 7,60 
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Príloha č. 1  
 

k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. .../2022,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019  

o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 

 
 

Mesačná úhrada za poskytovanie iných činností 
 
 
Poskytovateľ sociálnej služby v zmysle § 15 zákona o sociálnych službách vykonáva, 
zabezpečuje vykonávanie alebo utvára podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených 
v § 16 až 18 a § 61 ods. 8 a 9, ktoré pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, nie je povinný 
vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie, 
pričom mesačná úhrada za tieto iné činnosti predstavuje:  
a) za každý sprievod prijímateľa sociálnej služby na vybavovanie úradných záležitostí zaplatí 

prijímateľ úhradu vo výške 3,00 eurá, ak nie je na túto službu odkázaný; 
b) objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných 

a psychotropných látok a pod.; výška úhrady za jednorazovo poskytnutú službu je  
20,00 eur; 

c) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 0,10 Eur/deň; 
d) zabezpečenie záujmovej činnosti 0,30 Eur/deň; 
e) poplatok za užívanie vlastných elektrospotrebičov mesačne vo výške:  

 
rádio 4 eur/mesiac 

televízny prijímač 5 eur/mesiac 

počítač 3 eur/mesiac 

ventilátor 4 eur/mesiac 

mobilný telefón 2 eur/mesiac 

 


