Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo ... /2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2011
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za
poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16,
Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona a § 11 ods.1 písm. g)
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení
pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno sa mení a dopĺňa nasledovne:
1.

V § 3 ods. 1 písm. a) za slovami „o sociálnych službách,“ sa vkladajú slová „a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV.“

2. V § 3 ods. 2 za slovami „v zmysle zákona“ sa vkladajú slová „č. 50/2012 Z.z, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon “
3. V § 4 ods. 5 za poslednou vetou sa vkladá nová veta v znení “V prípade, že prijímateľ
sociálnej služby doloží lekárske potvrdenie o tom, že nemôže odoberať stravu z vážnych
zdravotných dôvodov, bude táto skutočnosť zaznamenaná v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby. “
4. V § 4 ods. 10 znie:
“10. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje celodenná starostlivosť v ZpS
Komárno je na deň 4,18 eur v racionálnej strave D3, žalúdok šetriacej strave D2
a žalúdok šetriacej bezmliečnej strave D2/5. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa
poskytuje strava v diabetickej diéte D9 je 5,26 eur. Iné druhy stravy ZpS Komárno
nezabezpečuje.
Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa
poskytuje starostlivosť v ZpS Komárno celoročne a na účely určenia úhrady za
stravovanie sa počíta :
a) pri racionálnej strave, žalúdok šetriacej strave a žalúdok šetriacej bezmliečnej
strave 4,18 eur na stravnú jednotku na deň
raňajky
12 % - 0,50 eur
desiata
9 % - 0,38 eur
obed
40 % - 1,67 eur
olovrant
9 % - 0,38 eur
večeru
30 % - 1,25 eur
b) pri diabetickej diéte 5,26 eur na stravnú jednotku na deň
raňajky
11 % - 0,58 eur
desiatu
8 % - 0,42 eur
obed
40 % - 2,10 eur
olovrant
8 % - 0,42 eur
večeru
27 % - 1,42 eur
druhú večeru
6 % - 0,32 eur .“
5. V § 5 ods. 3 za slovami „miestnosti je“ sa „0,20 eur“ nahrádza „0,23 eur“.

6. V § 5 ods. 6 znie:
„6.

Úhrada za bývanie určená podľa ods. 3 sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej
služby o sumu:
a) 1,10 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a podlahovú plochu
príslušenstva (chodba, kuchynka, kúpeľňa, WC) užíva jeden prijímateľ sociálnej
služby (jednoizbové byty),
b) 0,77 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej
služby, ale podlahovú plochu príslušenstva (chodba, kúpeľňa, WC) užívajú dvaja
prijímatelia sociálnej služby,
c) 0,66 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej
služby, ale podlahovú plochu príslušenstva (chodba, kúpeľňa, WC) užívajú dvaja
a viac prijímateľov sociálnej služby,
d) 0,44 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti
a podlahovú plochu
príslušenstva užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby,
e) 0,33 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia sociálnej
služby a podlahovú plochy príslušenstva užívajú traja a viac prijímateľov sociálnej
služby.“

7. V § 6 ods. 5 znie:
„5.

Za ďalšie činnosti poskytované v zariadeniach pre seniorov sa považuje:
a) utváranie podmienok na
1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny,
3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
4. úschovy cenných vecí,
5. záujmovej činnosti,
b) poskytovanie:
1. osobného vybavenia,
2. nevyhnutného ošatenia a obuvi,
3. zabezpečenie záujmovej činnosti.

Výška úhrady za obslužné činnosti - upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je
stanovená na 0,33 eur na deň.
Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (II. až VI. stupeň) a právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady pri celoročnom
pobyte za ďalšie činnosti pre fyzickú osobu za každý deň pobytu nasledovne:
II. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov(85104) a určenia rozsahu odkázanosti
1,87 eur
III. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov (6584) a určenia rozsahu odkázanosti
2,53 eur
IV. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov
(45-64) a určenia rozsahu odkázanosti
3,19 eur
V. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov (2544) a určenia rozsahu odkázanosti
4,40 eur
VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov (024) a určenia rozsahu odkázanosti
5,50 eur.“

8. V § 13 za bodkou v poslednej vete sa vkladajú slová „a v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 601/2003 Z. z. o
životnom minime v znení neskorších predpisov.“
9. Príloha č. 2 sa nahrádza novou prílohou č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
Zariadenie pre seniorov Komárno so sídlom Špitálska 16, Komárno

Výpočet
ekonomicky oprávnených nákladov v ZpS za rok 2011
náklady:

v eurách

Mzdy a platy
Poistné
Cestovné
Energia, voda
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za prenájom
Služby
Bežné transféry
Náhrada príjmu pri dočasnej PN
Odpisy

387 946,84
229 111,99
5,70
180 002,83
208 514,45
75 396,16
31 007,05
5 023,53
44 194,70

S p o l u:

1 161 230,08

(náklady spolu) : (počet obyvateľov) = (náklady na 1 obyvateľa/rok)
1 161230,08 : 143
= 8 120,48 eur
(náklady na 1 obyvateľa/rok) : (počet mesiacov) = (náklady na 1 obyvateľa/1mesiac)
8 120,48
: 12
= 676,70 eur.“
Článok 2
(1)

Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa .......... 2012.

(2)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2013.

Komárno dňa
MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Vyvesené: 19. októbra 2012
Zvesené:

