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Mesto Prešov (ďalej len "mesto") podľa § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 3 zákona
č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 a § 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") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021,
ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019
o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Prešov č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len "všeobecne
záväzné nariadenie").
I.

Všeobecne záväzné nariadenie sa mení a znie:
l.

čl.

8 ods. 2 a 6 sa mení takto:

"2. Celková hodnota stravy pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcich celodennému stravovaniu, pozostáva
zo stravnej jednotky pri poskytovaní stravy na deň a na prijímateľa v sume 3,39 €.
6. Výdavky na potraviny pri poskytovaní starostlivosti v zariadení celoročne s počtom
odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o 8,95 € na
kalendárny rok a na prijímateľa za účelom prilepšenia stravy počas sviatkov. Počas
rekreačných pobytov, zájazdov a športových dní možno stravnú jednotku určiť až do výšky
6,05 € na prijímateľa na dei'í."

2.

čl.

12 sa mení takto:

Spôsob

určenia

"Článok 12"
úhrady a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu
v dennom stacionári

l . Prij ímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná sociálna služba v dennom stacionári,
platí úhradu v zmysle čl. 8 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia a za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby prijímateľ platí úhradu vo výške 0,50 € za l dei1
poskytovanej služby. Na rozsah hodín pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby pri poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári sa pri určení výšky
úhrady neprihliada.
2. Výška úhrady na dci'í a na prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby v dennom
stacionári, sa určí ako súčet úhrad za odobratú stravu podľa čl. 12 ods. l tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
3. Ak stravu v dennom stacionári poskytuje zmluvný poskytovateľ stravy, výšku úhrady určí
poskytovateľ.
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4. Za poskytovanie ďalších činností nad rámec § 40 zákona o sociálnych službách2l prijímateľ
sociálnych služieb v detmom stacionári uhrádza v zmysle Cenníka ďalších služieb, ktorý
zariadenie prehodnocuje na základe nákladov za predchádzajúce ročné obdobie."
3.

čl.

13 ods. 5 sa mení takto:

"5. Ak mesto vykonáva opatrovateľskú službu u prijímateľov, ktorí sú odkázaní na
opatrovateľskú službu a majú obmedzenú mobilitu alebo sú imobilní a nie sú vybavení
zdravotnými pomôckami na výkon služby, opatrovateľská služba sa poskytuje dvoma
zamestnancami - opatrovateľmi/opatrovateľkami za dvojnásobnú úhradu pri poskytovaní
sebaobslužných úkonov. Za zdravotnú pomôcku sa považuje najmä polohovacia posteľ pri
zmene polohy, toaletná stolička (náhrada WC pre imobilných), zdvihák za účelom vysadenia
do kresla alebo usadenia na toaletnú stoličku. V prípade ak mesto nemá
opatrovateľa/opatrovateľku, má právo poskytovanie služby prerušiť do doby zabezpečenia
ďalšieho opatrovateľa/opatrovateľky, o čom prijímateľa bezodkladne informuje."
4.

čl.

14 sa mení takto:

Spôsob

určenia

"Článok 14"
úhrady a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu
- opatrovateľskú službu

l. Opatrovate ľská služba sa poskytuj e v pracovných dňoch, v čase od 07.00 hod. do 19.00
hod. Opatrovateľská služba sa v rozsahu zazmluvnených hodín poskytuje bez prerušenia, a to
každý pracovný deň alebo pondelok - streda - piatok alebo utorok - štvrtok, v rovnakom
rozsahu hodín denne. Úkony starostlivosti o domácnosť sa poskytujú najmä v popoludňajších
hodinách v čase od 14.00 hod. - 19.00 hod., rozsah hodín poskytovaných úkonov musí byť
min. 2 hod. detme. Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je možné o zmenu
rozsahu poskytovanej služby požiadať max. 2 x v príslušnom kalendárnom roku.
Dňa 31. decembra sa opatrovateľská služba poskytuje najdlhšie do 15.00 hod.
Bezodkladnú opatrovateľskú službu možno poskytnúť v min. rozsahu 7,50 hod. denne.
Ak sa uvoľnia hodiny na poskytovanie opatrovateľskej služby, a žiadateľ neprejaví záujem
o uvoľnené hodiny, tieto sa ponúknu ďalšiemu žiadateľovi v poradovníku.

2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa skutočného rozsahu
poskytovaných hodín.
3. Úhradu za opatrovatel'skú službu platí prijímateľ sociálnej služby, za kalendárny mesiac,
a to najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, bankovým
prevodom alebo priamo do pokladnice Mestského úradu v Prešove (ďalej len "úrad").
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službu sa určuj e takto:

Úkony
sebaobslužné úkony
a dohľad
sebaobslužné úkony
a dohľad
starostlivosti o domácnosť
a základné sociálne
aktivity
starostlivosti o domácno sť
(ak prijímateľ sociálnej
služby požiada iba o
bežné upratovanie
v domácnosti)

Čas

Výška úhrady za l
hod. opatrovateľsl<cj
služby

od 07.00 - 17.00
hod.

1,80

od 17.00 - 19.00
hod.

2,50

od 07.00 - 19.00
hod.

2,80

od 14.00-19.00
hod.

7,50

5. Ak fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, vznikne za opatrovateľskú
službu nedoplatok podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov v kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa jej opatrovateľská služba poskytovala, je povinná tento nedoplatok vyrovnať
najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade, že fyzická osoba
neuhradí nedoplatok za sociálnu službu v požadovanom termíne, neuhradená suma sa za
každý ďalší mesiac zvyšuje o 5 %.
6. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný oznámiť prerušenie sociálnej služby najmenej
tri pracovné dni vopred. V prípade, že prijímateľ preruší poskytovanie opatrovateľskej služby
bez ohlásenia, platí úhradu ako za poskytnutú službu. Výnimkou je hospitalizácia alebo
absolvovanie objednaného vyšetrenia, ktorého termín zmenil poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti prijímateľa opatrovateľskej služby, ktorú prijímateľ preukáže písomným
dokladom od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to najneskôr do 3 pracovných dní po
opätovnom začatí poskytovania sociálnej služby po hospitalizácii alebo absolvovaní
vyšetrenia.
7. Mesto vykonáva
bezplatne."

opatrovateľskú

službu u prijímateľov, ktorí majú l OO rokov a v1ac
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18 ods. 3 sa mení takto:

" 3. Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu zosúlad'ovania rodinného
života a pracovného života j e vo výške l ,20 € za jednu hodinu poskytovanej služby."

6.

čl.

21 sa mení takto:

"Článok 21"
Denné centrum
l. Fyzická osoba môže podľa § 56 ods. 3 zákona o sociálnych službách2l v prípade záujmu
o službu v dennom centre využívať podpornú sociálnu službu v dennom centre zriadenom
mestom.
2. Podporná sociálna služba v dennom centre sa poskytuj e za úhradu 2,- € za každý mesiac,
v ktorom sa služba poskytne, bez ohľadu na počet poskytnutých hodín v mesiaci."

7. v

čl.

24 sa vypúšt'a odsek l a odsek 2 sa

prcčís ľuje

na odsek l.

II.
Účinnost'

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov nadobúda účinnosť 01.07.2021 s výnimkou
čl. 12 ods. l a čl. 2 1 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.01.2022.
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Turčanová

Ing. Andrea
primátorka mesta

Zákon SNR č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h predpisov a zákon č. 40/ 1964 Zb.
Občiansky zákonník v znen í neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službác h a o zmene a doplne ní zákona č. 455/1 99 1 Zb.
o živnoste nskom podn ikaní (ž ivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

