
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Dunajská Streda č. 2/2009 

 

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade 

za poskytované terénne sociálne služby Mestom  Dunajská Streda 

 

  

 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva 

                                          Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2009  

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za 

poskytované terénne sociálne služby Mestom  Dunajská Streda v nadväznosti na zákon NR 

SR č. 448/2008   o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. I  

Základné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje podrobnosti o 

 

    - poskytovaní a zabezpečovaní  terénnych sociálnych služieb mestom , 

    -  výške a spôsobe úhrady za poskytované terénne  sociálne služby 

 

 

Čl. II 

 

1. Mesto Dunajská Streda poskytuje tieto terénne sociálne služby : 

 

   a/ opatrovateľská služba ,   

 

   b/ pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  a podporu zosúladenia rodinného  

       života a pracovného života z dôvodu narodenia najmenej troch detí súčasne alebo  

       narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch   

       rokov veku najmladších detí . 

 

 

Čl. III 

Opatrovateľská služba 

 

 1/   Opatrovateľskú službu možno poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom v Dunajskej 

Strede : 

       a) ktorá  je  odkázaná      na  pomoc inej fyzickej osoby  a jej stupeň    

        odkázanosti  je    najmenej II   podľa    prílohy č. 3  zákona   o sociálnych  službách 

        b) je    odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy ,   úkonoch  starostlivosti   

        o svoju domácnosť a základných sociálnych    aktivitách podľa  prílohy č. 4  

        zákona o sociálnych službách. 

        Opatrovateľská služba  sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom  



        sociálnom prostredí.  

 

2/  Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, 

        a/  ktorej sa poskytuje  celoročná pobytová sociálna služba  

        b/  ktorá je opatrovaná fyzickou osobou , ktorej sa poskytuje  peňažný  

             príspevok na opatrovanie  podľa osobitného predpisu 

         c/ ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa  

             osobitného predpisu       

         d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy  prenosnou  

             chorobou a pri ochorení touto nákazou .   

 

  3/ Opatrovateľská služba    sa poskytuje na základe písomnej  žiadosti občana  

        o posúdenie odkázanosti , lekárskeho posudku, sociálneho posudku    

        platného rozhodnutia     o odkázanosti na  opatrovateľskú službu  a žiadosti o u zavretie  

        zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby .    

 

4/  Rozsah úkonov  opatrovateľskej služby  určí mesto podľa stupňa odkázanosti fyzickej   

     osoby   na základe  lekárskeho posudku,  sociálneho posudku , právoplatného      

    rozhodnutia   o odkázanosti na  opatrovateľskú službu  a zmluvy o poskytovaní sociálnej  

    služby v hodinách . Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie  byť    

    nižší, ako je rozsah zodpovedajúci  stupňu  odkázanosti fyzickej osoby   

    posúdený  posudkovým lekárom mesta.  

 

5/ Opatrovateľská služba  sa poskytuje na základe  posudkovej činnosti mesta o odkázanosti 

fyzickej osoby  na túto sociálnu  službu  . 

 

6/  Na konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa použijú ust. §§ 48-51 zákona 

o sociálnych službách. 

 

 

Čl. IV 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  a podporu zosúladenia 

rodinného  života a pracovného života 

 

1/   Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora  zosúladenia  

      rodinného života a pracovného života  , ktorou sú  najmä  bežné úkony     

      starostlivosti  o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny ,  

      stravovania, obliekania a vyzliekania poskytuje mesto rodičom dieťaťa alebo inej   

      plnoletej fyzickej osobe , ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe   

      rozhodnutia súdu   z dôvodu narodenia najmenej troch detí súčasne alebo  

       narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch   

       rokov veku najmladších detí . 

 

2/  Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľadenia  rodinného  

     života a pracovného života  sa  poskytuje na základe písomnej žiadosti  

     rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do  

      osobnej starostlivosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní „TSS“ .   

 

 

 



 

 

 

ČL. V 

                                                   Rozhodovanie o poskytnutí TSS 

 

      

   1/ Pri rozhodovaní o poskytovaní „ TSS „  sa uprednostňujú odkázané  

         osamelé osoby, ktoré  

         a/ nemajú blízke osoby  

         b/ nemajú blízke osoby žijúce v meste Dunajská Streda.  

 

   2/ O uzavretí zmluvy o poskytovaní „ TSS „ rozhoduje  primátor mesta  

         na základe odporúčania pracovnej komisie, ktorú ustanovuje primátor  

         mesta v tomto zložení :  

 

         a/ predseda sociálnej a zdravotnej komisie MsZ  

         b/ved. oddelenia vnútornej správy MsÚ  

         c/ sociálny  pracovník mesta .  

 

         Pracovná komisia  predloží primátorovi mesta doporučenie na uzavretie  

         zmluvy o poskytovaní „ TSS“  a to na základe  rozhodnutia o odkázanosti na 

         opatrovateľskú službu resp. preverenia podmienok odkázanosti na pomoc rodinám. 

 

    3/ Mesto – mestský úrad  vedie evidenciu  prijímateľov „ TSS „ v zmysle § 95 zákona  

        o sociálnych službách.     

 

    4/ Celkový rozsah poskytovania „ TSS „  je možné iba do výšky  schváleného  

    limitu  rozpočtovaných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok.  

 

 

Čl. VI 

Spôsob určenia úhrady za „ TSS „ 

 

 

l/  Mesto určí sumu  úhrady za  „ TSS „ , spôsob jej určenia a platenia úhrady  na  

   základe  Zmluvy o poskytovaní „ TSS „ uzavretej v zmysle  § 74 zákona o sociálnych   

   službách  medzi prijímateľom  „ TSS „  a mestom.  

   Na zaplatenie úhrad za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej  

   starostlivosti  o dieťa sa vzťahujú ustanovenia § 73 zákona o sociálnych službách..  

     

2/ Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za „ TSS „ za príslušný mesiac do l5  

    dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 

3/ Základom pre výpočet je príjem a majetok  fyzickej osoby odkázanej na   

    „ TSS  „  a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.  

 

4/ Bez úhrady sa poskytuje „ TSS „ v prípade, že príjem osoby a spoločne  

    posudzovaných osôb  žijúcich v spoločnej domácnosti nepresahuje  

    l,3 násobku  životného minima alebo sa rovná l,3 násobku tejto sumy.  



 

5/ „ TSS „ sa poskytuje za úhradu v plnej výške pre fyzickú osobu, ktorej príjem  

       a príjem ďalších posudzovaných osôb  žijúcich v spoločnej domácnosti  

       presahuje l,3 násobok životného minima. V týchto  prípadoch  sa platí  

       úhrada alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby  zostala  z príjmu  

        suma najmenej l,3 násobku životného minima .  

 

6/ Mesto požaduje úhradu postupe od  detí alebo rodičov prijímateľa sociálnej   

    sociálnej služby , ak sa ich príjem neposudzuje  spoločne s príjmom  

    prijímateľa „TSS, a prijímateľ „TSS“  nie je povinná  platiť  úhradu za    

    poskytnutú „ TSS „ , alebo platí len časť tejto úhrady na   základe zmluvy    

    o poskytovaní „ TSS „ .V prípade, že nedôjde k dohode,  o úhrade platia   

    ustanovenia  zákona č. 448/2008 Z.z.   

 

7/ Ak odkázaná fyzická osoba  nemá príjem  alebo jeho príjem  nepostačuje na    

    úhradu  „ TSS „  môže úhradu alebo jej časť  platiť osoba, s ktorou mesto  

    uzatvorí zmluvu o platení úhrady.  

 

8/ Ak podľa predchádzajúcich odsekov  nevznikne  občanovi  povinnosť platiť  

    úhradu  za „ TSS „ alebo jej časť  a táto povinnosť nevznikne ani rodičom  

    alebo deťom a občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu  

    alebo jej časť je pohľadávka  mesta, ktorá sa uplatňuje v dedičskom konaní.  

 

 

Čl. Výška úhrady za „ TSS „ 

 

l/ Výšku úhrady  za „ TSS „  určuje  mesto na základe stupňa odkázanosti  

   fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  a odkázanosti na pomoc pri úkonoch   

   sebaobsluhy , úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych  

   aktivitách  podľa prílohy č. 4  zákona o sociálnych službách  v hodinách, ktorá činí   

   0,2 euro/ hod. na osobu.   

 

2/  Úhrada za dovoz obeda sa stanovuje vo výške 0,20 euro.  

 

3./ Celková výška úhrady za „ TSS „ v kalendárnom mesiaci sa určí  podľa  

     poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 0,2 euro a počtu  

     hodín  „ TSS „.  na základe pracovného úväzku terénneho sociálneho  pracovníka. 

 

 

Čl. VI 

Terénni sociálni pracovníci 

 

 

l/ Mestský úrad vedie evidenciu uchádzačov o prijatie do pracovného pomeru  

   vhodných  na vykonávanie „ TSS „.  

 

2/ Terénni sociálni pracovníci  musia byť spôsobilí na právne úkony v celom  

    rozsahu a najneskôr do 3l.l2.20ll spĺňať podmienky  kvalifikácie   

    v zmysle § 84 bod 9/, ods. a/,b/.  

 



3/ Terénneho sociálneho pracovníka  určí mesto, s ktorým sa uzavrie  pracovná  

     zmluva  v súlade so Zákonníkom práce na dobu určitú, ktorá trvá   počas  

     vykonávania „ TSS „ , najdlhšie však na dobu l2 mesiacov.     

 

4/  „ TSS „ sa poskytuje v pracovných dňoch v dobe od 7.oo hod. do l5.30 hod.   

       pričom   terénny sociálny  pracovník má pružný pracovný čas podľa svojho pracovného   

      úväzku v rámci  stanoveného pracovného  času v záujme zvýšenia efektívnosti práce.    

      Začiatok  a koniec  pracovného času  v jednotlivých pracovných dňoch  si  

      volí sám  terénny sociálny pracovník po dohode a  v súlade s potrebami  odkázanej    

      osoby.  

                       

 

Čl. 7 

Prechodné  ustanovenia 

 

 

l/  Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje  „ TSS „ podľa zákona účinného do  

   3l.l2.2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia  

    právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na „ TSS „ podľa zákona účinného  

    od 1.1.2009 , najdlhšie  do 3l.l2.20l0 , pričom celková úhrada za „TSS „ počas  

    prechodného obdobia sa stanovuje  vo výške 0,20 euro/hod.   

 

2/ Na vzťahy neupravené v tomto všeobecne záväznom nariadení sa primerane  

   použijú ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

 

l/ Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 6/2003  

   a 8/2008.  

 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským  

     zastupiteľstvom  v Dunajskej Strede  dňa  24. februára 2009.  

 

3/ Toto   všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  l. apríla 2009.   

 

 

V Dunajskej Strede, 24. februára 2009 

 

                                                          

                                                        JUDr. Gábor Hulkó, PhD 

                                                          zástupca  primátora mesta  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


