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Všeobecne záväzné nariadenie 

5/2014 zo dňa 8.4.2014 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  

sociálne služby v Dennom stacionári  v Dunajskej Strede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí 

dňa 8.4.2014. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 15.4.2014. 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta dňa 15.4.2014. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30.4.2014. 



 

 

 

 

 

 

 

Mesto Dunajská Streda na základe ust. § 6 ods. 1) SNR zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon NR SR 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  mesta Dunajská Streda č.5/2014 zo dňa 8.4.2014  

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  sociálne služby v Dennom 

stacionári  v Dunajskej Strede 

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade so zákonom  

o sociálnych službách poskytovanie sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za 

sociálne služby v Dennom stacionári v Dunajskej Strede s miestom poskytovania služieb 

v Centre sociálnej starostlivosti, Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda  (ďalej len denný 

stacionár). 

 

 

Článok 2 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 

 

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári  sa začína na základe  

písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti   na sociálnu službu. 

2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Mestu Dunajská Streda na 

Mestský úrad v Dunajskej Strede – oddelenie sociálnych vecí. 

3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia 

ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu 

alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.  

4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko fyzickej 

osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, dátum jej narodenia, adresu 

pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby, formu sociálnej služby, 

potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá 



žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Okrem skutočností podľa prvej vety 

obsahuje žiadosť, ktorú podá cudzinec ďalšie skutočnosti uvedené v zákone o sociálnych 

službách.  

5. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o 

odkázanosti na sociálnu službu. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu 

sa primerane použijú ustanovenia § 49 až 51 zákona o sociálnych službách. Mesto doručí 

fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodoval, spolu s rozhodnutím o 

odkázanosti na sociálnu službu aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol 

podkladom na vydanie tohto rozhodnutia.  

6. Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v Dunajskej Strede na základe zdravotného  

posudku a sociálneho posudku vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý 

obsahuje 

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a 

zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom 

hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B zákona o sociálnych 

službách,  

c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby, 

ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby. 

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

7. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným 

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok odkázanosti na 

sociálnu službu vydaný inou obcou. 

 

 

Článok 3 

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári 

 

1. V dennom stacionári  sa poskytuje sociálna služba  fyzickej osobe,  ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a je odkázaná na 

sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanosti 

na poskytovanie sociálnej služby. 

3. Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si 

vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Sociálnu službu v 

zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie, ochrannú 

výchovu, ochranný dohľad alebo umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu 



a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. Počas doby uvedenej v druhej 

vete sa u takejto fyzickej osoby posudková činnosť  nevykonáva. 

4. V dennom stacionári sa 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

2. sociálne poradenstvo,  

3. sociálna rehabilitácia,  

4. stravovanie, 

b) zabezpečuje 

1. pracovná terapia, 

2. záujmová činnosť. 

5. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, 

ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri 

sociálnej rehabilitácii. 

6. V dennom stacionári  sa  poskytuje sociálna služba  na dobu určitú alebo neurčitú v 

pracovných dňoch od 7.30 hod. do 13.00 hod. 

7. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu.   

 

 

Článok 4 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 

1. Mesto Dunajská Streda poskytne sociálnu službu v dennom stacionári na základe zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby uzavretej s prijímateľom sociálnej služby. 

2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je 

pre prijímateľa zrozumiteľný. 

3. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná poskytovateľovi 

sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto 

údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady: 

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum 

narodenia a adresu jej pobytu, 

b) miesto poskytovania sociálnej služby,  

c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, 

d) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a  

e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má 

poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a 

spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo 

výške ekonomicky oprávnených nákladov.  

4. 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) deň začatia poskytovania sociálnej služby 

      e) čas poskytovania sociálnej služby 

       f) miesto poskytovania sociálnej služby 

      g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia 



      h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu 

      i) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy  

  j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods.  12 zákona  o sociálnych 

službách    

5. Ak žiadateľ odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní  sociálnej  služby, povinnosť  

poskytovateľa sa považuje za splnenú. 

6.   Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu  o poskytovaní sociálnej 

služby  kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota je 15 dní. 

7.  Mesto Dunajská Streda ako poskytovateľ sociálnej služby môže  jednostranne vypovedať 

zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári, ak prijímateľ sociálnej služby 

hrubo porušuje  povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, 

že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske  spolužitie alebo mešká viac ako 15 dní 

s platením dohodnutej úhrady za sociálnu službu. 

 

Článok 5 

Spôsob určenia úhrady a  výška úhrady  

za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za sociálnu službu 

(činnosti uvedené v Článku 3 odsek 4 tohto VZN ) v sume určenej týmto VZN.    

2. Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári (okrem sociálneho poradenstva, 

sociálnej rehabilitácie a pracovnej terapie, ktoré sa poskytujú bezplatne)   na 1 osobu sa určí 

sumou 15 eur mesačne a pre držiteľov Vernostnej karty 7,50 eur.  

3. Stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári je zabezpečené v jedálni 

Centra sociálnej starostlivosti. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný 

odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne a je povinný platiť úhradu za 

stravovanie vo výške určenej osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta. 

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť poskytovateľovi výšku svojich príjmov a 

čestným vyhlásením preukázať výšku majetku, ohlásiť v lehote ôsmich dní všetky zmeny  v 

príjmových a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za 

sociálnu službu. 

5.  Podrobnosti o zisťovaní príjmov na účely platenia úhrady za sociálnu službu,  o platení 

úhrady za poskytnutú sociálnu službu upravuje zákon o sociálnych službách (§ 72 až § 73). 

 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2012  o poskytovaní  

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  tieto služby v Dennom stacionári  v Dunajskej 

Strede  v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Článok 7 

              Účinnosť 

 



 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

 

  V Dunajskej Strede,  dňa 8.4.2014 

 

 

                                                                                        JUDr. Zoltán Hájos  

                                                                                           primátor mesta      


