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Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky, 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  

vydáva 

Doplnok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2017 o úhradách za poskytovanie 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

(ďalej len „Doplnok“): 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2017  o úhradách za poskytovanie 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy v znení Doplnkov č. 1 až 
3 sa mení a dopĺňa takto: 
 
(1) V článku 2 ods. 2  sa dopĺňa písmeno c) v znení: 

„c) denný stacionár.“.  

(2) V článku 6 (Opatrovateľská služba) ods. 8 sa slová „najneskôr do 10. dňa“ menia na slová 
„najneskôr do 15. dňa“.   

(3) Za článok 7 za vkladá nový článok 8. Doterajšie články 8 až 14 sa prečíslujú na články 9 
až 15. Nový článok 8 znie: 

„Čl. 8 
Denný stacionár 

 
(1) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o 

odkázanosti na poskytovanie tejto služby, vydané Mestom Krompachy, okrem 
prípadov uvedených v zmysle § 51a  zákona o sociálnych službách. 

(2) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba podľa  § 40 zákona o sociálnych 
službách a to fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na 
určitý čas počas pracovného dňa.   

(3) V dennom stacionári 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.     

(4) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel 
spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

(5) Sociálna služba v dennom stacionári sa prednostne poskytuje fyzickým osobám 
s trvalým pobytom v meste Krompachy.  
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(6) Podmienky poskytovania služby v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady 
za službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári 
uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách. 

(7) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti (§ 15 
zákona o sociálnych službách). Výška úhrad za jednotlivé činnosti pre sociálnu službu 
v dennom stacionári  je uvedená v Prílohe č. 2 nariadenia.  

(8) V dennom stacionári sa poskytuje stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed 
a olovrant. Prijímateľ sociálnej služby je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej 
služby aspoň jedno jedlo denne (§ 17 ods. 4 zákona o sociálnych službách). 

(9) Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa 
považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy (§17 ods. 3 zákona 
o sociálnych službách). 

(10) Stravovanie sa zabezpečuje odberom stravy od iných právnických osôb alebo 
fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať alebo sprostredkovať stravovacie 
služby. 

(11) Úhradu za sociálnu službu v dennom stacionári platí prijímateľ sociálnej služby 
za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytla, najneskôr do 15. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostným stykom alebo v pokladni 
mestského úradu.“. 

(4) Nariadenie sa dopĺňa o Prílohu č. 2 v znení: 

 Príloha č. 2 k VZN č. 1/2017 

      Výška úhrad za sociálnu službu v dennom stacionári 

A. Odborné činnosti 

 Stupeň odkázanosti Výška úhrady/ 1 hod. 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby  podľa stupňa odkázanosti 
fyzickej osoby na sociálnu službu 

III. 0,30 € 
IV. 0,40 € 
V. 0,50 € 
VI. 0,60 € 

Ostatné odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných 
zručností) nie sú spoplatnené podľa § 72 ods. 6 zákona o sociálnych službách 

B. Obslužné činnosti 

Stravovanie 
Suma úhrady za stravovanie sa určuje v sume určenej zmluvným 
poskytovateľom stravy. 

C. Ďalšie činnosti 

Záujmová činnosť 0,00 € 

Čl.  2 

Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa ............... 
uznesením č. .........................  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho  vyvesenia 
na úradnej tabuli mesta. 


