
   

 

 

 

Materiál na rokovanie                 Materiál č.: ......../2020/14 

14. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Képviselő-testülete   

14.ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa                 

23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované 

sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/..... sz. (2020. június 23.) általános érvényű 

rendeletére a Dunaszerdahelyi Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a 

szolgáltatások költségtérítéséről 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta    

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Timea Molnár,  vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a kultúry  

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:  Dunaszerdahely Képviselő-testülete     
      

s a   u z n i e s l o   

h a t á r o z a t o t   h o z o t t  

 

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda 

......../2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení 

pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város 2020/…. sz. (2020. június 23.) általános 

érvényű rendeletére a Dunaszerdahelyi Idősek otthonában 

nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások 

költségtérítéséről  

 

 

 

 

Jún 2020 

2020. június 



Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. .... zo dňa 23. júna 2020 

o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby   

v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

  

Podmienky poskytovania sociálnych služieb ako aj výšku úhrady za poskytované služby               

v súčasnosti upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2014                   

zo dňa 8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované 

sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2018 zo dňa 20. februára 

2018 (ďalej len VZN). 

 

Týmto VZN sa upravila legislatívna zmena v súvislosti s novelizáciou zákona o sociálnych 

službách1, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2018. Úhrady klientov v Zariadení pre seniorov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda (ďalej len ZpS) sú platné od roku 2012 

nasledovne: 

 

          úhrada za 

rok   bývanie 

stravu 

odkázanosť 
racionálnu diétnu 

pre cudzích 

stravníkov  

2009 
0,12 €/m²             

0,13 €/m² 
3,00 € 3,75 € 1,90 € 

0,40 €     

0,90 €     

1,26 €      

1,66 € 

2012 
0,12 €/m²             

0,13 €/m² 
4,75 € 5,95 € 1,90 € 

0,40 €             

0,56 €           

1,26 €         

1,66 €           

2,20 €      

3,00  €  

 

Za posledných 8 rokov sa v cenníku nevykonali žiadne zmeny v súvislosti so zvyšovaním cien 

tovarov a služieb, energií, ceny práce, inflácie, nárastov dôchodkov, personálnej náročnosti 

poskytovania sociálnej služby a pod. napriek tomu, že sa za posledné 3 roky preukázateľne 

zvýšili ekonomicky oprávnené náklady. (Podľa zákona o sociálnych službách ekonomicky 

oprávnené náklady sú náklady na zákonom uvedené činnosti, ktorými podľa zákona o 

sociálnych službách sú o.i. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody, energie, voda a 

komunikácie, materiál, rutinná údržba a štandardná údržba.) 

 

Zákon o sociálnych službách kladie zvýšené nároky na kvalifikačné predpoklady zamestnancov 

zariadení, všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami                                      

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, materiálno-technické zabezpečenie služieb 

atď., od toho sa odvíjajú ekonomicky oprávnené náklady zariadení sociálnych služieb.  

 



Výška ekonomicky oprávnených nákladov v ZpS na 1 osobu za uplynulé roky vzrástla o viac 

ako 50 € ročne, na porovnanie uvádzame ekonomicky oprávnené náklady za posledné roky aj 

za iné zariadenia pre seniorov v Trnavskom samosprávnom kraji: 

 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Dunajská Streda 612,52 € 666,13 € 706,07 € 

Galanta 661,45 € 699,18 € 807,05 € 

Lehnice 851,25 € 954,96 € 1 096,32 € 

Komárno  793,93 € 799,50 € 833,20 € 

TTSK   do kapacity 40:      791,84 €,                

do kapacity 100:    853,14 € 

do kapacity 40:     717,76 €, 

do kapacity 100:   836,34 € 

 

V roku 2017 príjmy zo štátneho rozpočtu v ZpS boli vo výške 651.432,- Eur (vrátené 1367,60 

Eur za neobsadené miesta), vlastné príjmy za služby boli celkovo 526.600,- Eur. Na základe 

dohody o poskytnutí príspevku z ÚPSVaR získali finančné prostriedky vo výške 24 207,00 €. 

Vykonali sa opravy v budovách za 51 605,00 € (bezbariérová úprava v budove na Ul. gen. 

Svobodu, obnovená bezbariérová spoločenská miestnosť, výmena stupačiek v budove na Nám. 

priateľstva, obnova elektrických vedení a revízie elektrifikácie a výťahov, výmena viac ako 60 

svietidiel na moderné led osvetlenie v obidvoch budovách, v budove na Ul. gen. Svobodu sa 

začala výmena okien a balkónových dverí). 

 

V roku 2018 finančný príspevok zo štátneho rozpočtu činil 705 744,00 € (vrátené 0 €), vlastné 

príjmy boli vo výške 549 069,00 €. V zmysle dohody z ÚPSVaR získali príspevok vo výške               

24 263,00 €. Náklady na opravy predstavovali sumu 32 048,00 € (dokončila sa výmena okien 

a dverí v budove na Ul. gen. Svobodu a pokračovalo sa zabezpečenie bezbariérovosti). 

 

V roku 2019 finančný príspevok zo štátneho rozpočtu činil 868 032,00 € (vrátené 13 858,40 €), 

vlastné príjmy boli vo výške 572 798,97 €.  Z ÚPSVaR získali príspevok vo výške 3 920,00 € 

a príjmy z transferov v rámci VS dary boli v sume 2 500,00 €. Vykonala sa oprava v sume           

5 720,00 € a uskutočnil sa nákup interiérového vybavenia v sume 14 082,00 €. 

 

Plnenie personálnych limitov bolo stanovené zákonom o sociálnych službách od 1. januára 

2009. Z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru na získanie zamestnancov s 

príslušnou kvalifikáciou a potrebných finančných prostriedkov na ich mzdové ohodnotenie pre 

poskytovateľov, ktorí poskytovali sociálnu službu podľa zákona účinného k 31. decembru 

2008, bolo niekoľkokrát odložené. Naposledy prechodné ustanovenie zákona o sociálnych 

službách k úpravám účinným od 1. januára 2018 posunulo povinnosť dodržania uvedených 

personálnych limitov na 1. január 2019. Z uvedenej zákonom stanovenej povinnosti za 

posledných 5 rokov vzrástol počet zamestnancov zo 60 na 90. Práca so sociálne odkázanými 

klientmi je fyzicky aj psychicky namáhavá, pričom odmeňovanie ešte stále neumožňuje ich 

odvedenú prácu dostatočne oceniť.  

 



ZpS vynaložilo značné finančné prostriedky na doplnenie vybavenia zariadení, na zvyšovanie 

odbornej úrovne zamestnancov zariadení, na základe uvedeného sa neustále zvyšuje kvalita 

poskytovaných sociálnych služieb, preto by bolo potrebné dané aspekty zohľadniť aj pri 

určovaní výšky úhrad od klientov.   

Po dôkladnej analýze v spolupráci s riaditeľom ZpS je predkladaná úprava VZN  

najoptimálnejším riešením.   

 

Zmeny v návrhu nariadenia sa týkajú:   

1. zvýšenia výdavkov na zabezpečenie stravovania – návrh je stanovený na základe 

skutočných nákladov na prípravu stravy a nákup potravín, 

2. zvýšenia ceny za odobratý obed pre cudzích stravníkov - návrh je stanovený na základe 

skutočných nákladov na prípravu stravy a nákup potravín. Stravovanie pre cudzích 

stravníkov navyše tým bude zjednotené na území mesta Dunajská Streda, prípravu 

stravy pre seniorov v tejto cenovej relácii zabezpečí aj Jedáleň pre dôchodcov v Centre 

sociálnej starostlivosti Dunajská Streda a súkromná školská jedáleň zriaďovateľa Gastro 

DS, s.r.o., 

3. zvýšenia úhrady za bývanie, 

4. odstupňovania výšky úhrady za služby v ZpS podľa reálnej odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby s výnimkou stupňa VI, kde sa navrhuje osobitná sadzba 

pre imobilných klientov a klientov s duševnými poruchami a poruchami správania 

 

nasledovne:  

úhrada za službu  2009 2012 

2020 

NÁVRH 

bývanie 

0,12 €/m²             

0,13 €/m² 

0,12 €/m²             

0,13 €/m² 

0,14 €/m²             

0,16 €/m² 

strava  

racionálna 3,00 € 4,75 € 5,62 € 

diétna 3,75 € 5,94 € 6,02 € 

cudzí stravníci 1,90 € 1,90 € 2,10 € 

odkázanosť 

0,40 €    

0,90 €    

1,26 €     

1,66 € 

0,40 €             

0,56 €          

1,26 €        

1,66 €          

2,20 €     

3,00  €  

1,30 €  

2,00 €    

2,70 €     

3,50 € 

 

Na základe analýzy prepočtov úhrad môžeme konštatovať, že prijatím tohto návrhu VZN sa 

úhrady klientov pobytových zariadení v priemere zvýšia o cca 46 € (v tom je aj nákup potravín 

na jedlo) na klienta na mesiac.  



Zvýšenie úhrad v rámci VZN bude mať pozitívny dopad na príjmovú časť rozpočtu ZpS v roku 

2020 na obdobie od augusta do decembra cca. o 28 000 € (bez finančných prostriedkov na nákup 

potravín). 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo 

dňa 8. júna 2020 predmetný návrh prerokovala a odporúča uzniesť sa na VZN.   

 

Materiál vypracovali: Ing. Koloman Pongrácz, riaditeľ ZpS 

Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry 

 

 
 

1 zákon NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  

 


