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Článok  1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Činnosť Zariadenia pre seniorov VYKUPITEĽ v  Nesvadoch (ďalej len „ZPS“) je 

vymedzená Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom 

podnikaní č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 35 Zariadenie pre seniorov). 

 

2. Pre určenie výšky úhrady, spôsob jej určenia a platenia v ZPS vychádzame zo zákona 

o sociálnych službách a orientačne aj zo Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho 

samosprávneho kraja VZN č. 5/2019, ďalej zo Všeobecného záväzného nariadenia mesta 

Nitra VZN č. 4/2014 v zn. dodatkov 1 – 7 a VZN mesta Komárno č. 5/2017, č. 7/2018  

a  č. 6/2019. 

 

Článok 2 

 

POSKYTOVANIE A ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

DEFINOVANIE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ 

 

1. ZPS poskytuje sociálne služby pre seniorov celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas. 

 

2. ZPS v zmysle § 35 zákona poskytuje sociálne služby  

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV;  

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 

3. ZPS vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, alebo zabezpečuje 

vykonávanie, či utvára podmienky na ich vykonávanie v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v zn. 

neskorších predpisov o sociálnych službách a ďalšie sprostredkované činnosti a služby, 

ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľov sociálnej služby v ZPS za predpokladu, že sa  

na ich poskytovaní prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby dohodnú. 

 

1. Poskytované základné služby 

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

b) sociálne poradenstvo  

c) sociálna rehabilitácia 

d) ubytovanie 

e) stravovanie 

f) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

g) osobné vybavenie 

h) úschova cenných vecí       

i) zabezpečuje záujmová činnosť      

j) zabezpečuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 

 

2. Iné činnosti, ktoré ZPS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na ich 

vykonávanie  

a) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

b) utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 

c) donáška stravy na izbu – len v prípade ochorenia alebo iných závažných dôvodov 

d) sprevádzanie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti mimo ZPS 

e) sprevádzanie mimo ZPS z iných dôvodov 
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3. Sprostredkované činnosti a služby 

a) nákup a donáška liekov a vecí osobnej spotreby 

b) iné sprostredkované služby  

c) používanie spoločných elektrospotrebičov. 

 

 

Článok 3 

 

SPÔSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY 

 

1. POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÉ SLUŽBY 

 

1a)  Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby  

Stupeň odkázanosti je stanovený Rozhodnutím Mestského/Obecného úradu na základe 

Posudku o zdravotnom stave a Posudku o sociálnej situácii v zmysle prílohy č. 4 zákona 

o sociálnych službách.   

➢ Spoplatnená v závislosti od stupňa odkázanosti určeného v právoplatnom 

rozhodnutí o odkázanosti  na sociálnu službu. 

➢ Úhrada sa stanovuje na deň a kalendárny mesiac na prijímateľa sociálnej 

služby (ďalej len „PSS“) vo výške: 
                        
 

Stupeň 

odkázanosti 

ÚHRADA 

za 1 deň 
za kalendárny mesiac 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

IV. 2,30 € 64,40 € 66,70 € 69,00 € 71,30 € 

V. 3,10 € 86,80 € 89,90 € 93,00 € 96,10 € 

VI. 3,90 € 109,20 € 113,10 € 117,00 € 120,90 € 

 
1b) Sociálne poradenstvo    

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny 

alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a 

podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné 

sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto 

zákona. 

➢ Poradenstvo nie je spoplatnené. 

 
1c) Sociálna rehabilitácia   

  Je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej 

osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním 

návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym 

využitím prirodzených zdrojov  komunite, ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik 

priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálna komunikácia. 

➢ Sociálna rehabilitácia nie je spoplatnená. 

 
1d) Ubytovanie 

Je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, 

užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním 

(prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a spoločných priestorov). 
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➢ Ubytovanie je spoplatnené - na základe výmery podlahových plôch v zmysle 

internej normy ZPS2 – 003/2020 „Výmera a rozdelenie podlahovej plochy v ZPS 

Vykupiteľ Nesvady“. Plochy ZPS tvoria: 

 

Podlahové plochy ZPS Výmera v m2 

1. Obytné plochy izieb ZPS s príslušenstvom pre PSS 202,68 m2 

2. 

 

Plochy  

   spoločných priestorov 

 

spoločné priestory pre PSS     

       a zamestnancov (100% ZPS) 
294,83 m2 

plochy pre ZPS a SDR (po 50 %)                      

                             334,67 m2  : 2 = 
167,34 m2 

Celková plocha užívaných priestorov v ZPS 664,85 m2 

 
➢ Úhrada za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva 

spoločných priestorov sa stanovuje na  0,16 €/m2.  

Celkovú plochu užívaných priestorov vydelíme počtom PSS.                                                                              

     Na jedného PSS za 1 deň:    664,85 m2 : 19 PSS =  34,99 m2  x 0,16 € = 5,59 €  

                                zaokrúhlené nadol = 5,50 €  

➢ Úhrada za ubytovanie  pre jedného PSS  sa stanovuje vo výške    5,50 €/1 deň . 

 
1e) Stravovanie 

Je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím  

na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.  

Pri poskytovaní sociálnej služby v ZPS s celoročnou pobytovou sociálnou službou  

s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať 

celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie 

jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.  

Stravná jednotka - za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Z toho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Výška režijných nákladov na prípravu stravy v ZPS je vo výške    40 %   stravnej 

jednotky na deň.  

 

➢ Celkovú sumu úhrady za stravovanie v ZPS tvorí stravná jednotka a režijné 

náklady na prípravu stravy. 

 

 

 

STRAVNÁ 

JEDNOTKA 

Racionálna strava,  

šetriaca diéta, neslaná diéta 
Diabetická diéta 

RAŇAJKY 0,80 € 18,48% 0,90 € 17,54% 

DESIATA 0,65 € 15,01% 0,70 € 13,65% 

OBED 1,50 € 34,64% 1,75 € 34,11% 

OLOVRANT 0,43 € 9,93% 0,45 € 8,77% 

VEČERA 0,95 € 21,94% 1,05 € 20,47% 

2. VEČERA - - 0,28 € 5,46% 

Spolu: 4,33 € 100 % 5,13 € 100 % 
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Racionálna strava, šetriaca diéta, neslaná diéta 

Stravná 

jednotka 

Režijné 

náklady 40% 

Celková úhrada za stravovanie 

za 1 deň 
za kalendárny mesiac 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

4,33 € 1,73 € 6,06  € 169,68 € 175,74 € 181,80 € 187,86 € 

 

Diabetická strava 

Stravná 

jednotka 

Režijné 

náklady 40% 

Celková úhrada za stravovanie 

za 1 deň 
za kalendárny mesiac 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

5,13 € 2,05 € 7,18 € 201,04 € 208,22 € 215,40 € 222,58 € 

 

➢ Úhrada za stravovanie sa určuje podľa počtu skutočne odobratých jedál v zmysle 

vnútornej smernice Domový poriadok, článok 6. 

 

1f)  Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstve obytnej 

jednotky a spoločných priestorov (mechanická očista, dezinfekcia, vysávanie, tepovanie, 

umývanie okien, utieranie prachu a pod.)    

Pranie je triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva.  

Žehlenie je triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva.  

Údržba bielizne a šatstva je oprava a úprava bielizne a šatstva, zašívanie poškodených 

častí, označovanie.  

➢ Jednotlivé služby sú spoplatnené na základe výšky úhrady za deň: 

 

Jednotlivé služby 
úhrada  

za 1 deň 

úhrada za mesiac 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

upratovanie 0,40 € 11,20 € 11,60 € 12,00 € 12,40 € 

pranie 0,30 € 8,40 € 8,70 € 9,00 € 9,30 € 

žehlenie  

a údržba bielizne 
0,30 € 8,40 € 8,70 € 9,00 € 9,30 € 

Celková úhrada 1,00 € 28,00 € 29,00 € 30,00 € 31,00 € 

 

1g) Osobné vybavenie 

Je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Osobn 

é vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová 

sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama. 

Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.   

➢ Táto služba nie je spoplatnená pre ľudí v hmotnej núdzi a pri poskytnutí 

použitého ošatenia a obuvi.  

 

1h) Úschova cenných vecí 

➢ Nie je spoplatnená. 

 

1i)  Záujmová činnosť 

Je kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj 

schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. 

➢ Nie je spoplatnená, no pri výrobkoch, ktoré si PSS vyrobia pre seba, sa môže 

požadovať úhrada za materiál. (Napr. štrikovaný sveter – úhrada za vlnu,  

ak materiál bol poskytnutý zo ZPS a pod.)  
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1j) Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, alebo zabezpečovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti  prostredníctvom inej osoby na základe občianskoprávneho vzťahu alebo 

obchodnoprávneho vzťahu. 

➢ Samotná ošetrovateľská starostlivosť nie je spoplatnená. Avšak sprevádzanie  

do zdravotníckeho zariadenia je spoplatnené. (viď bod 2d) 

 

2. VYKONÁVANIE, ZABEZPEČOVANIE ALEBO UTVÁRANIE PODMIENOK  

 NA VYKONÁVANIE INÝCH ČINNOSTI  

   

2a)  Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

    je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc  

pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, 

vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí 

v záujme fyzickej osoby. 

➢ Samotný výkon (spísanie, vybavovanie) nie je v ZPS spoplatnené, avšak ak je 

spoplatnený akt (napr. overenie podpisu, preklad tlačív...), úhradu platí PSS 

príslušnej fyzickej alebo právnickej osobe.  

 

2b)  Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 

zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie 

alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. 

➢ Nie je spoplatnené. 

 

2c)  Donáška stravy na izbu 

len v prípade ochorenia alebo iných závažných dôvodov, mimo toho sa strava na izbu 

nenosí. 

➢ Nie je spoplatnená. 

 

2d)  Sprevádzanie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti mimo ZPS 

 ZPS môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať 

odplatne sprevádzanie PSS do zdravotníckeho zariadenia.  

➢ Výška úhrady jednotlivo za každý úkon sprevádzania je závislá od dĺžky 

poskytovania tejto služby: 

• sprevádzanie s návratom do 1 hodiny nie je spoplatnené; 

• nad 1 hodinu je služba spoplatnená:  

▪ 2,00 € za každú aj začatú hodinu; 

▪ najviac však 6,00 €/deň. 

 

2e)  Sprevádzanie mimo ZPS z iných dôvodov 

ZPS môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať 

odplatne sprevádzanie PSS na základe ďalších požiadaviek a potrieb. 

➢ Výška úhrady za sprevádzanie je závislá od vzdialenosti poskytovania tejto 

služby: 

• sprevádzanie pri vybavovaní záležitostí po meste Nesvady - 2,00 €; 

• mimo mesta Nesvady za každých 10 km – úhrada 1 €. 

 

3.   SPROSTREDKOVANÉ ČINNOSTI A SLUŽBY 

 

3a)  Nákup a donáška  

• liekov, zdravotníckych potrieb PSS a podobne 

• potravín pre osobnú spotrebu, príp. iných osobných vecí   

• vecí osobnej hygieny (šampón, mydlo, spreje, krémy, lak na vlasy....) 
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➢ Nákup je hradený z osobných prostriedkov PSS. 

➢ Donáška nie je spoplatnená.  

 

3b)  Iné sprostredkované služby  

Na základe potrieb a požiadaviek PSS - podľa druhu, počtu a rozsahu prijatých služieb 

sa uhrádzajú podľa cien u týchto poskytovateľov služieb.  

➢ Služby sa uhrádzajú z vlastných finančných prostriedkov PSS. 

 

      3c)  Používanie spoločných elektrospotrebičov (televízor, rádio, DVD a pod., mikrovlnná  

             rúra, chladnička, rýchlovarná kanvica, práčka a pod.) 

➢ Nie je spoplatnené. 

 

 

Článok 4 

 

USTANOVENIA O ÚHRADE 

 

1. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta eurocentov matematicky - od nuly 

po štvorku smerom nadol a od päťky po deviatku nahor. 

 

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť za poskytovanú sociálnu službu podľa výšky 

stanovenej v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  

 

3. Prijímateľovi sociálnych služieb sa úhrada za poskytované služby prepočíta podľa 

skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci 

poskytované (určí sa vrátenie, príp. doplatok).  

 

4. Úhrady prijímateľa sociálnych služieb pri pobyte mimo ZPS (dovolenka, hospitalizácia, 

kúpeľná liečba a pod.) sa rátajú nasledovne: 

a) úhrada za ubytovanie: platí sa v plnej sume; neplatí sa iba vtedy, ak voľné miesto je  

na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou; 

b) úhrada za stravovanie: ráta sa podľa počtu skutočne odobratých jedál v dané dni; 

c) úhrada za odborné činnosti: 

• neprítomnosť počas celého dňa – úhrada je nulová; 

• v deň odchodu a návratu do ZPS sa ráta v závislosti od odobratého hlavného jedla: 

o ak bol obed odobratý - úhrada je v plnej sume, 

o ak obed odobratý nebol - úhrada je nulová.  

d) úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva: ako v 4c) čl. 4. 

 

5. Úhradu za služby platí prijímateľ sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa 

mu služby poskytuje. 

 

6. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 

služby zostať mesačne z jeho príjmu 25 % sumy životného minima, ak sa prijímateľ 

s poskytovateľom nedohodne inak. 

 

7. Za prijímateľa sociálnej služby, ktorý nebude mať dostatočný príjem na zaplatenie sociálnej 

služby, úhradu zaplatí iná fyzická, príp. právnická osoba na základe podpísanej zmluvy.  
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Článok 5  

 

CELKOVÝ PREHĽAD ÚHRAD V ZPS ZA ZÁKLADNÉ SLUŽBY 
 

Celková úhrada pre PSS – pri racionálnej strave, šetriacej diéte, neslanej diéte 

Jednotlivé služby 
úhrada  

za 1 deň 

úhrada za 1 mesiac 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Ubytovanie 5,50 € 154,00 € 159,50 € 165,00 € 170,50 € 

Stravovanie 6,06 € 169,68 € 175,74 € 181,80 € 187,86 € 

Upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva 
1,00 € 28,00 € 29,00 € 30,00 € 31,00 € 

Odborné 

činnosti 

IV. stupeň 

odkázanosti 
2,30 € 64,40 € 66,70 € 69,00 € 71,30 € 

V. stupeň 

odkázanosti 
3,10 € 86,80 € 89,90 € 93,00 € 96,10 € 

VI. stupeň 

odkázanosti 
3,90 € 109,20 € 113,10 € 117,00 € 120,90 € 

       

SPOLU 

IV. stupeň  14,86 € 416,08 € 430,94 € 445,80 € 460,66 € 

V. stupeň  15,66 € 438,48 € 454,14 € 469,80 € 485,46 € 

VI. stupeň  16,46 € 460,88 € 477,34 € 493,80 € 510,26 € 
 

 

Celková úhrada pre PSS – pri diabetickej diéte 

Jednotlivé služby 
úhrada  

za 1 deň 

úhrada za 1 mesiac 

28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Ubytovanie 5,50 € 154,00 € 159,50 € 165,00 € 170,50 € 

Stravovanie 7,18 € 201,04 € 208,22 € 215,40 € 222,58 € 

Upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva 
1,00 € 28,00 € 29,00 € 30,00 € 31,00 € 

Odborné 

činnosti 

IV. stupeň 

odkázanosti 
2,30 € 64,40 € 66,70 € 69,00 € 71,30 € 

V. stupeň 

odkázanosti 
3,10 € 86,80 € 89,90 € 93,00 € 96,10 € 

VI. stupeň 

odkázanosti 
3,90 € 109,20 € 113,10 € 117,00 € 120,90 € 

       

SPOLU 

IV. stupeň  15,98 € 447,44 € 463,42 € 479,40 € 495,38 € 

V. stupeň  16,78 € 469,84 € 486,62 € 503,40 € 520,18 € 

VI. stupeň  17,58 € 492,24 € 509,82 € 527,40 € 544,98 € 

 

 

Spišská Nová Ves, 15. 03. 2021 

Mgr. Darina Haburajová 

riaditeľka n. o. 


