
MESTO KROMPACHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2017 
 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 27. 01. 2017 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 27. 01. 2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 13. 02. 2017 

Vyhodnotenie pripomienok: neboli 

 

Vydané  všeobecne záväzné nariadenie  

Schválené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa: 22.02.2017 

Číslo uznesenia: 23/F.1 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa: 01.03.2017 

Účinné dňom: 

Čl.6 a čl. 10: 

01.04.2017 

Dňom registrácie 

v registri VÚC 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

 

 



 MESTO KROMPACHY Strana 2/6 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krompachy 

Číslo:  

1/2017 

 

Mesto Krompachy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 72 ods. 2 zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

(ďalej len „nariadenie“). 

 

Čl. 1 

Predmet nariadenia 

 

Účelom tohto nariadenia  je definovanie druhu sociálnych služieb poskytovaných 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy (ďalej len „mesto“) a určenie sumy úhrady, 

spôsob jej určenia a platenia úhrady za sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych 

službách. 

Čl. 2 

Druh sociálnej služby poskytovanej mestom 

 
(1) Sociálne služby krízovej intervencie:  

a) nocľaháreň, 

b) komunitné centrum. 

(2) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:  

a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“), 

b) požičiavanie pomôcok. 

(3)  Podporné služby: 

a) odľahčovacia služba, 

b) denné centrum, 

c) práčovňa, 

d) stredisko osobnej hygieny. 
 

Čl. 3 

Nocľaháreň 

 

(1) V nocľahárni sa podľa § 25 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii,  ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie 

užívať,  

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. 
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(2) Výška úhrady za poskytované služby v nocľahárni sa stanovuje: 

a) 0,66 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch, ktorá je v hmotnej núdzi, 

b) 1,50 € za noc pre osobu s trvalým pobytom v Krompachoch, ktorá nie je v hmotnej 

núdzi, 

c) 2,00 € za noc pre osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Krompachy. 

(3) Úhradu za sociálnu službu platí občan pri vstupe do zariadenia v hotovosti.  

 

Čl. 4 

Komunitné centrum 

 

(1) Sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre je poskytovaná mestom podľa 
§ 24d zákona o sociálnych službách. Služba je poskytovaná fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii, ktorou je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie 

jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby. 

(2) Sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre sa poskytuje bezplatne. 

 

Čl. 5 

Opatrovateľská služba 

 

(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie 

opatrovateľskej služby, vydané Mestom Krompachy, okrem prípadov uvedených v zmysle § 51a  

zákona o sociálnych službách. 

(2) Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu je upravený v ods. 3 § 41 

zákona o sociálnych službách. 

(3) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 

službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. 

(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa  

sociálnej služby na území mesta Krompachy. 

(5)  Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú 

službu upravuje zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona 

o sociálnych službách. 

(6) Opatrovateľská služba  sa  poskytuje  v domácnosti  prijímateľa služby  v pracovných dňoch, 

spravidla v pracovnom čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.  

(7) Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje na 1,20 €.  

(8) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu 

hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. Platba sa realizuje bankovým prevodom alebo priamo do pokladnice 

mestského úradu. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20160701#prilohy.priloha-priloha_c_4_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie
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Čl. 6 

Požičiavanie pomôcok 
 

(1) Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná v súlade s § 47 zákona o sociálnych 

službách fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým 

zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.  

(2) Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky, sú fyzické osoby 

a) s trvalým pobytom v meste Krompachy, 

b) s prechodným pobytom v meste Krompachy, 

c) dočasne bývajúce u príbuzných s trvalým pobytom v meste Krompachy. 

(3) Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba  potvrdením poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie 

kompenzačnej pomôcky. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje 

odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.  

(4) Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za zapožičanie upravuje zmluva 

o zapožičaní pomôcky, uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách. 

(5) Požičiavanie pomôcok je možné počas doby trvania podmienok pre poskytnutie tejto sociálnej 

služby maximálne však na dobu 3 mesiacov.  

(6) Úhrada za požičiavanie pomôcok je stanovená v tab. č. 1. 

Tabuľka č. 1 

Názov kompenzačnej pomôcky Úhrada za deň 

Polohovateľná posteľ mechanická 0,25 

Antidekubitárny matrac s kompresorom 0,10 

Závesná hrazda nad posteľ  0,05 

Lôžkový stolík k posteli 0,05 

Invalidný vozík mechanický do 150 kg 0,20 

Chodítko s podperami /G-aparát/ 0,15 

Štvorkolka 0,10 

Infúzny stojan  0,05 

 

Čl. 7 

Odľahčovacia služba 
  

(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná mestom podľa § 54 zákona 

o sociálnych službách. Ide o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá opatruje 

fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z., ktorou 

sa poskytuje fyzickej osobe sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá 

opatruje nemôže opatrovanie vykonávať. 

(2) Odľahčovaciu službu mesto zabezpečuje terénnu formu sociálnej služby a to domácou 

opatrovateľskou službou. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v zmysle čl. 5 tohto 

nariadenia. 

(3) Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva 

o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách. 
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Čl. 8 

Denné centrum 

 

(1) Poskytovanie podpornej sociálnej služby ambulantnou formou v súlade s § 56 zákona 

o sociálnych službách pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Krompachy. 

(2) Mesto má zriadené Denné centrum seniorov v Krompachoch, v ktorom sa najmä 

poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. 

(3) Sociálna služba v dennom centre sa poskytuje bezplatne. 

(4) Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre sa riadi Štatútom denného centra. 

 
Čl. 9 

Práčovňa 

 
(1) V práčovni sa poskytuje podporná sociálna služba fyzickej osobe  v súlade s § 59 zákona 

o sociálnych službách, ktorá je prijímateľom opatrovateľskej služby v Dome 

s opatrovateľskou službou, pričom v rámci úkonov starostlivosti o svoju domácnosť má 

zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva. 

(2) V práčovni sa poskytuje služba v pracovných dňoch v čase poskytovania opatrovateľskej 

služby. 

(3) Výška úhrady sa stanovuje:  

a) pranie   0,50 €/ 1 cyklus,  

b) sušenie  0,70 €/ 1 cyklus. 

(4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zabezpečiť si prací prostriedok na vlastné náklady. 

(5) Úhradu za poskytovanie sociálnej služby v práčovni platí prijímateľ sociálnej služby 

priamou platbou v hotovosti  poverenému zamestnancovi mesta pred poskytnutím služby. 

 

Čl. 10 

Stredisko osobnej hygieny 

 

(1) V stredisku osobnej hygieny sa poskytuje podporná sociálna služba podľa § 60 zákona 

o sociálnych službách. 

(2) Služba je určená fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá je 

v hmotnej núdzi, nízkopríjmovým rodinám, osobám bez prístrešia, ktorí nemajú  

podmienky na nevyhnutnú základnú osobnú hygienu. 

(3) Službu nemožno poskytnúť osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy 

prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. 

(4) Úhrada  za sprchovanie 1 osoby, vstup max. 10 minút, z toho 5 minút samotné sprchovanie, 

sa stanovuje na 1,00 €. 

(5) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zabezpečiť si vlastné hygienické potreby. 
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(6) Úhradu za poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny platí prijímateľ 

sociálnej služby priamou platbou v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Krompachoch 

pred poskytnutím služby.  

 

Čl. 11 

Prechodné ustanovenia 

Ustanovenia čl. 6 „Požičiavanie pomôcok“  a čl. 10  „Stredisko osobnej hygieny“  nadobúdajú 

účinnosť dňom registrácie v registri vyššieho územného celku.  

 

Čl. 12 

Zrušovacie ustanovenie 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Krompachy č. 7/2011  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby v znení Doplnkov č. 1 až č. 3.  

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia  
 

(1) Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

č. 23/F.1 dňa 22. februára 2017.  

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.  

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

Primátorka mesta 
 
 
 


