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Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), §6 ods.1 a §11 ods. 4 
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
s použitím ustanovenia § 72 od.2 a §73, §80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o sociálnych službách alebo aj 
príslušný zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 
Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Predmet úpravy 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) definuje druh a formy sociálnych 

služieb poskytovaných v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany a určuje sumu 
úhrady za sociálne služby, spôsob určenia úhrady za sociálne služby a platenia úhrady za 
sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách.  

 
Článok II. 

SOCIÁLNE SLUŽBY 
Druh sociálnej služby, formy sociálnej služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Krakovany:  
1. Obec Krakovany (ďalej poskytovateľ sociálnej služby) poskytuje:  

A) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku, ktorými sú:  

1. zariadenie opatrovateľskej služby  
2.opatrovateľská služba  

B) podporné sociálne služby, ktorými sú:  
1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni  

 
2. Sociálne služby poskytuje a zabezpečuje poskytovateľ sociálnej služby formou:  

A) terénnou – fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí  
B) pobytovou – ak je súčasťou aj ubytovanie, ako celoročná sociálna služba  

 
Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe žiadosti a zmluvu o 
poskytovaní sociálnej služby uzatvára v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o 
sociálnych službách. Ostatné náležitosti poskytovania sociálnej služby sú upravené v 
prevádzkovom poriadku, domácom poriadku a ďalších interných predpisoch. 
 

 
Článok III. 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY A ÚHRADA ZA SOCIÁLNU 
SLUŽBU 

1. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby v zmysle § 74 zákona č. 448/200/ Z.z.. Výška úhrady za sociálnu službu 
sa určuje v závislosti os rozsahu poskytovanej sociálnej služby v konkrétnom prípade a to 
za obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby v prípadoch určených v zákone č. 448/2008Z.z. 
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3. Osoba, ktorá má záujem, o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obci Krakovany alebo ňou zriadenej 
alebo založenej právnickej osobe v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. 

4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7 
zákona 448/200/ Z.z,.  a to: 
4.1. označenie zmluvných strán 
4.2. druh poskytovanej sociálnej služby 
4.3. vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby 
4.4. deň začatia poskytovania sociálnej služby 
4.5. čas poskytovania sociálnej služby 
4.6. miesto poskytovania sociálnej služby 
4.7. sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenie a spôsob jej platenia 
4.8. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu 
4.9. dôvody odstúpenia od zmluvy 
4.10. sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa §73 ods. 13 

5. Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným alebo 
nepeňažným plnením. 

6. Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenie a platenia 
úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa §74 zákona č. 448/200/ Z.z. 
v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením. 

7. Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady 
vypočítané podľa § 72 ods. 5 a 6 zákona 448/200/Z.z. 

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmych dní zmeny 
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi 
sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch, majetkových pomeroch rozhodujúcich na 
určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 
ČLÁNOK IV. 

VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY, SPLATNOSŤ A SPÔSOB PLNENIA 
 

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY: 
Suma úhrady za sociálne služby je stanovená nasledovne: 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoci osoby: 

    II. stupeň 2,50 € / deň 
    III. stupeň 3,00 € / deň 
    IV. stupeň 3,50 € / deň 
    V. stupeň 4,00 € / deň 
    VI. stupeň 4,50 € / deň 
  bezodkladné poskytnutie služby  6,00€ / deň 

2. ubytovanie: 
dvojposteľová izba   4,00 € / deň 
štvorposteľová izba   3,00 € / deň 

 
 
 
3. stravovanie: 

3.1. stravná jednotka (racionálna strava) 4,50 €/deň 
3.2. v prípade potreby poskytovať diétne stravovanie(výživná, diabetická 

a bielkovinová diéta) tretie vedľajšie jedlo 5,00€/ deň 
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Stravná jednotka je rozdelená na: 
raňajky 12% 0,90 € 

   desiata 9% 0,50 € 
   obed 40% 1,60 € 
   olovrant 9% 0,50 € 
   večera 30% 1,00 € 
   spolu 100% 4,50€ 
tretie vedľajšie jedlo večera II. 0,50€  

Výdavky na potraviny (suroviny) sa zvyšujú o 5€/ kalendárny rok na klienta spolu/ za účelom 
prilepšenia stravy počas vianočných a veľkonočných sviatkov. 

4. upratovanie     0,50€/ deň 
5. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,50€/ deň 
 

Fyzická osoba, ktorá požiada o poskytovanie sociálnych služieb a bude sa jej poskytovať 
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v tomto zariadení, a ktorá zároveň 
nepredloží posudok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, je povinná platiť úhradu za 
sociálnu službu vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s 
poskytovaním sociálnej služby.  
 
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v deň nástupu do zariadenia, a ďalej platí vždy 
najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca.  
Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby, a to:  
- vkladom hotovosti do pokladne zariadenia, 
 - bankovým prevodom na účet obce,  
- vkladom hotovosti na účet obce.  
Podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje zmluva o poskytovaní 
sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej 
služby podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách.  

 
 
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

1. Opatrovateľská služby sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby 
v pracovných dňoch maximálne 7,5 hodiny denne. 

2. V prípade, ak o opatrovateľskú službu požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej 
domácnosti poskytne sa týmto opatrovateľská služba v rozsahu maximálne  
7,5 hodiny/deň/ domácnosť. 

3. Úhrada za poskytnutie sociálnej služby - opatrovateľskej služby v kalendárnom 
mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov 
starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na počet 
pracovných dní v príslušnom mesiaci. 

4.  Úhrada za poskytnutie sociálnej služby - opatrovateľskej služby platí občan podľa 
skutočného rozsahu poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti 
o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa 
opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

5. Úhrada za poskytnutie sociálnej služby – opatrovateľskej služby môže občan platiť 
v hotovosti do pokladne Obce Krakovany. 

6. Výška úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu je  1,00 €/ hod. 
opatrovateľskej služby. 
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7. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje  Zmluva o poskytovaní sociálnej 
služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby podľa 
príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách. 

 
 

JEDÁLEŇ 
Obec Krakovany poskytuje sociálnu službu v jedálni – stravovanie pre dôchodcov 

1. Stravná jednotka – finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) sa 
stanovuje na 2,80 € / 1 obed 

2. Úhradu za sociálnu službu v jedálni – stravovanie pre dôchodcov, platí prijímateľ 
sociálnej služby v hotovosti do pokladne zariadenia najneskôr do 28. dňa príslušného 
mesiaca. 

 

Obec Krakovany je oprávnená upraviť výšku úhrad v nadväznosti na zmeny ekonomicky 
oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia. 

 
ČLÁNOK V. 

SPOLOČNÁ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení o úhradách za sociálne služby poskytované 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 
Krakovany na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.decembra 2019. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
3. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2012  v jeho plnom rozsahu. 
4. Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce 

Krakovany. 
 

 
V Krakovanoch dňa 16.12.2019    PhDr. František Klinovský, v.r. 
                    starosta obce 
 
 
 
 


