
DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

k návrhu Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017   o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

a) Vyhodnotenie doterajšieho stavu:  

Nateraz platné VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Krompachy bolo  schválené uznesením č. 23/F.1 na rokovaní MsZ dňa 22.2.2017 

a je účinné od 1.4.2017. Doplnkom č. 1 k predmetnému VZN bola znížená úhrada za 1 hod. 

opatrovateľskej služby z 1,20 € na 1,00 €. 

Mestu Krompachy bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 148 200,00 

EUR  v rámci národného projektu „Podpora a rozvoj poskytovania opatrovateľskej služby v meste 

Krompachy“; refundácia  platov 10 opatrovateliek počas 26 mesiacov  (2.2.2019 – 31.3.20121). 

K 16.3.2021 mesto zamestnávalo opatrovateľky s celkovým úväzkom 13,3 a opatrovalo 38 

klientov. 

Prehľad výšky ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za 1 hod. opatrovateľskej služby: 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

EON /EUR/ 4,44 4,60 5,98 7,60 8,58 

Vývoj úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby: 

Predpis Účinnosť Úhrada za 1. hod. 

VZN č. 1/2008 01.05.2008 30 Sk / 0,99 € 

VZN č. 7/2011    06.05.2011 1,00 € 

VZN č. 7/2011 doplnok č. 2 01.08.2012 1,20 € 

VZN č. 1/2017 01.04.2017 1,20 € 

VZN č. 1/2017 doplnok č. 1 01.01.2019 1,00 € 

b) Uvedenie dôvodov novej úpravy:  

- zvyšujúce sa náklady na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby, najväčší podiel tvoria 

mzdy; obdobie 2008 - 2021 nárast miezd opatrovateliek o 108 %,  

- výška súčasnej úhrady za 1 hod. je na úrovni roku 2008,  

- zníženie podielových daní (pandémia koronavírusu), 

- ukončenie národného projektu (31.3.2021); podľa Implementačnej agentúry MPSVR SR, 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na príprave vyhlásenia výzvy „Podpora 

opatrovateľskej služby II“ (predpoklad výzvy máj 2021).   

c) Ekonomicko-spoločenský rozbor novej úpravy:  

Predkladaný návrh doplnku nariadenia nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv 

na životné prostredie a ani žiadne sociálne vplyvy. Ochrana príjmu klienta je upravená § 73 ods. 1 

zák. č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách). 

d) Odôvodnenie nových navrhovaných opatrení, spôsob ich realizácie, admin.  náročnosť: 

- návrh: zvýšenie úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby z 1,00 € na 1,20 €, 

- administratívna náročnosť: vystavenie dodatkov k zmluvám. 

e) Dopad na rozpočet mesta a činnosť ostatných orgánov samosprávy mesta: 

Pozitívny dopad na rozpočet mesta. 

f) Odvolanie na príslušné právne predpisy, vnútorné predpisy mesta:  

- Zákon 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. 

- Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy 2021 - 2025 

- Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  mesta  

g) Prerokovanie komisiou: 

Návrh doplnku nariadenia predložený komisii: 

- komisia finančná a majetková, 

- komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu. 

 

V Krompachoch, dňa  16. 3. 2021            Spracoval: Ing. Ján Ivančo, vedúci odd. OSaSV 


