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Dôvodová správa
Koncom roka 2013 bola schválená novela zákona 448/2008 o sociálnych službách
s účinnosťou od 01.01.2014.
V súvislosti s týmito zmenami oddelenie S,BaZ predkladá Návrh zmien a doplnkov
VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Bardejov. Predložené zmeny a doplnky reflektujú zmeny v dôsledku novely
zákona. Ide najmä o zmenu terminológie v niektorých ustanoveniach (bod 1.,2.,3.,5.,6.,
11.,14.,16.25.,)
V bodoch 4.,7.,8.,9.,10.,13.,17.,19.,23. ide o doplnenie nových textov v dôsledku
zmeny zákona, ktoré rozširujú alebo upresňujú znenie niektorých ustanovení. Tieto zmeny
a doplnky majú formálny charakter.
V bode 13 sa doplňuje v opatrovateľskej službe tabuľka o nové úkony tak, ako ich
rozšírila novela zákona.
V 26. bode Mesto ustanovuje novú sociálnu službu o podpornú službu jedáleň podľa
§ 58 Zákona 448/2008. Doposiaľ bola nahrádzaná dobrovoľným finančným príspevkom
mesta ne jedno teplé jedlo denne. Príspevok sa bude poskytovať aj naďalej. Podmienky
poskytovania príspevku mesta na stravné lístky upravuje Smernica primátora mesta o
poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta.

Návrh zmien a doplnkov VZN 109/2011 o sociálnych službách a úhradách
za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

Poznámka: text v „uvodzovkách“ – pôvodný text
text v kurzíve – nový text
1. Článok III, ods. 2 sa text „ sa má sociálna služba poskytovať“ mení na odkázanosť na
sociálnu službu sa má posudzovať
2. Článok III, ods. 2 za slovami „ - druh sociálnej služby“ znie text – forma sociálnej služby,
- potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá
žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
3. Článok III, ods. 4 sa slovo „lekárskeho“ mení na zdravotného
4. Článok III, ods. 5 sa na konci vkladá text: Mesto doručí fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti
na sociálnu službu rozhodoval, spolu z rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu
službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
vydaný touto obcou alebo týmto vyšším územným celkom alebo inou obcou alebo iným vyšším
územným celkom o odkázanosti na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
5. Článok IV, ods. 1 sa slová „určenie sumy“ nahrádza slovom platenie

6. Článok IV, ods. 2 sa slová „ posudkovým lekárom“ sa nahrádzajú slovami posudzujúcim
zdravotníckym pracovníkom
7. Článok IV, ods. 3 sa za slová „v útulku“ vkladá text v jedálni
8. Článok V, ods.4 znie:
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,
d) počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5, ak ide o poskytovanie sociálnej
služby v zariadení s poskytovaním stravovania,
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
f) čas poskytovania sociálnej služby,
g) miesto poskytovania sociálnej služby,
h) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
i) sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 7 a spôsob jej určenia,
podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,
j) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
k) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a
l) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zákona o
sociálnych službách.

9. Článok V, ods. 9 sa na konci textu slovo „ak“ nahrádza slovami len z týchto dôvodov
10. Článok V, ods. 9, bod a znie:
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím sa
narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu,
a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že
nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo
platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej
mesačnej úhrady; pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa za porušenie povinnosti
vyplývajúcej zo zmluvy považuje aj hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré narúša
občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté
dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej
služby,

11. Článok VI, § 2, ods. 1 sa slovo ....“lekárskej“ nahrádza slovom zdravotnej
12. Článok VI, § 2, ods.2 sa v texte vypúšťajú slová „skutočne vykonaných úkonov“
13. Článok VI, § 3 sa do tabuľky č. 1 za bod 6 vkladá bod 7, ktorý znie:
7. Dodržiavanie liečebného režimu v dom. prostredí
Nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí
Kontrola glykémie glukomerom
Odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty
Aplikácia liečiva subkutánne (napr. inzulínu)
Polohovanie

45 min./úkon

5 min./úkon
15 min./úkon
5 min./úkon

14. Článok VII, §4, ods. 1 sa text ...“ na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb“ nahrádza slovami... krízovej intervencie

15. Článok VII, §4, ods. 1, písm. a) sa za slovo „sociálne poradenstvo“ vkladá nová odrážka
s textom - nevyhnutné ošatenie a obuv,
16. Článok VII, §5, ods. 1, sa text ....“ na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb“ nahrádza slovami krízovej intervencie
17. Článok VII, §5, ods. 1, sa za slovami ....“ubytovanie užívať“ vypúšťa celý text a nový
text znie:
a) poskytuje
- ubytovanie na určitý čas,
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pracovná terapia,
- nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
- prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, - vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
- pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- záujmovú činnosť,
18. Článok VIII, ods. 4, písm. a) sa text ...“Radničné nám. 46, Bardejov“ nahrádza textom
pri Zariadení pre seniorov „Topľa, Bardejov
19. Článok IX, §6,ods. 4 sa za slovami ...“v dennom stacionári“ ...vypúšťa celý text
a nahrádza textom
a) poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- stravovanie,
b) zabezpečuje
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť,
20. Čl. X, § 8, ods. 2 písm. a) sa na koniec textu vkladá .... a jej stupeň odkázanosti je
najmenej IV podľa prílohy č.3
21. Čl. X, § 9, ods. 3 písm. c) znie nadštandardné služby

22. Čl. X,. § 9, ods.3 písm. sa za písmeno c) sa vkladá text d) používanie vlastného
elektrospotrebiča
23. Čl. X, § 9c ods. 4 znie: Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou
sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej
služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
24. Čl. X, § 9d ods. 1 znie: Rozsah upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva
je rozdelený do štyroch úrovní a určuje sa na základe stupňa odkázanosti nasledovne:
25. Čl. XI, § 11 ods. 4 sa v texte slová ... „ formou terénnej sociálnej služby“ ... nahrádzajú
slovami terénnou formou sociálnej služby
26. Čl. XIII znie: Jedáleň

§ 15 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. Mesto poskytuje stravovanie v jedálni fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
c) dovŕšila dôchodkový vek
2. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
fyzickej osobe
3. Stravovanie fyzickej osobe sa poskytuje v jedálni:
a) zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov (zariadenia pre seniorov),
b) výberom stravy od zmluvného poskytovateľa stravy.
4. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa poskytuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi
mestom Bardejov a poskytovateľom sociálnej služby.
5. Podmienkou poskytovania podpornej sociálnej služby v jedálni je podanie písomnej
žiadosti na Mestský úrad v Bardejove na príslušné oddelenie MsÚ.
§ 16 Spôsob a výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v jedálni
poskytovanej prostredníctvom jedálne a donášky stravy do domácnosti v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby.
2. Mesto môže poskytnúť fyzickej osobe príspevok na stravný lístok.
3. Podmienky poskytovania príspevku mesta na stravné lístky upravuje Smernica primátora
mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta.
27. Článok XIII sa mení na článok XIV
28. Článok XIV, § 15 sa mení na § 17, §16 sa mení na § 18, § 17 sa mení na § 19
29. Článok XIV, §19 Záverečné ustanovenia znie:
1. Návrh zmien tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pripomienkovanie dňa
11.03.2014 a zvesený dňa 26.03.2014.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia boli zverejnené na úradnej tabuli
Mesta Bardejov dňa28.032014 a zvesené dňa 14.04.2014.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Bardejove č. .....

/2014 zo dňa 27.03.2014 a nadobúda účinnosť 15.04.2014.

Zmeny a doplnky VZN č. 109/2011 nemajú žiaden dopad na rozpočet.
Tento návrh bol prerokovaný na porade primátora dňa 10.03.2014, na zasadnutí komisie
bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva dňa 10.03.2014, na zasadnití MsR dňa 20.03.2014,
na vývesnej tabuli a webstránke mesta dňa 11.03.2014. Neboli vznesené žiadne pripomienky.
Tento materiál má 4 strany textu.

