
   

 

 

Materiál na rokovanie                                                                Materiál č.: ........../2020/17 

17. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

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

8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne 

služby. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020-as évi … számú általános érvényű rendeletére, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/4. sz. (2014. április 8.) a 

terepen végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások 

költségtérítéséről szóló általános érvényű rendelete. 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta    

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka  

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní 

predmetu návrhu  

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete a javaslat megvitatása 

után  

        

          A/ sa uznieslo  

    határozatot hozott  

    

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda             

č. ......../2020 zo dňa  8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2014 zo dňa 8.4.2014 o 

rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych 



sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne 

služby 

 

Dunaszerdahely Város 2020-as évi … számú általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely 

Város 2014/4. sz. (2014. április 8.) a terepen végzett szociális 

szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások 

költségtérítéséről szóló általános érvényű rendelete 
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2020 december 



Dôvodová správa 

Mesto Dunajská Streda v zmysle § 41 zákona 448/2008 o sociálnych službách, poskytuje 

opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorá je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav pri 

vykonávaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných 

sociálnych aktivitách odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Za poskytovanie opatrovateľskej 

služby platil prijímateľ sociálnej služby od 01.11.2015 v zmysle VZN  úhradu 0,60 € hod. na 

osobu (predtým od r.2012 bolo 0,40 €).  

OS bola zaregistrovaná 22.3.2012. V roku 2012 bola poskytnutá 48 občanom. Opatrovateľskú 

službu zabezpečovalo 44 opatrovateliek pracujúcich na plný alebo čiastočný úväzok. Úhrada 

za sociálnu službu v mesiacoch január až október 2012 činila 0,20 € za hodinu, v mesiacoch 

november a december 2012 v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta 0,40 €. 

V roku 2013 sme zamestnávali 32 opatrovateliek mesačne pre 34 opatrovaných. Počet 

odpracovaných hodín u opatrovateliek predstavoval 39 991 hodín. 

V roku 2014 sme zamestnávali 32 opatrovateliek mesačne pre 34 opatrovaných. Počet 

odpracovaných hodín u opatrovateliek predstavoval 38514,57 hodín. 

Poskytovanie  opatrovateľskej  služby  je  realizované  využitím pracovnoprávneho  vzťahu –

pracovný  pomer.  Mestské  zastupiteľstvo  28.  apríla  2015 schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 8/2015, v zmysle ktorého od 1. júna 2015 za 1 hodinu opatrovania prijímateľ 

opatrovateľskej služby uhrádza 0,60 eur. 

V roku  2015  mesto  zamestnávalo  32  opatrovateliek  pre  38  opatrovaných,  počet 

odpracovaných hodín predstavoval 39 060,89 hod. 

Mesto Dunajská Streda uzavrelo s účinnosťou od 01.11.2016 Zmluvu o spolupráci s neziskovou 

organizáciou Opatríme Vás. V rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 

uzatvorila nezisková organizácia Opatríme Vás pracovnú zmluvu s 15-timi opatrovateľkami 

vykonávajúcimi terénnu opatrovateľskú starostlivosť v 19-tich rodinách. Cieľom spolupráce 

bolo odľahčenie rozpočtu Mesta Dunajská Streda, kedy sa mzdy zamestnancov na pozícii 

opatrovateliek čerpali z finančných prostriedkov Európskej únie. Úhrada za poskytovanie 

terénnej opatrovateľskej služby ostala pre prijímateľov sociálnej služby nezmenená vo výške 

0,60 €/hod. V termíne od 01/2016 do 10/2016 sa opatrovateľská služba poskytovala občanom 

Mesta Dunajská Streda v počte 39,6. V období od 11/2016 do 12/2016 sa opatrovateľská služba 

poskytla občanom v počte 22 osôb. Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala 

opatrovateľská služba v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bol spolu 36,6. 

V termíne od 01/2017 do 12/2017 mesto Dunajská Streda poskytovalo občanom Mesta 

Dunajská Streda opatrovateľskú službu v počte 23. V období od 01/2017 do 12/2017 sa 

opatrovateľská služba v spolupráci s neziskovou organizáciou Opatríme Vás poskytla občanom 

na území mesta Dunajská Streda v počte 20 osôb.   

V termíne od 01/2018 do 12/2018 mesto Dunajská Streda poskytovalo občanom Mesta 

Dunajská Streda opatrovateľskú službu v počte 40. V období od 01/2018 do 04/2018 (vrátane) 



sa opatrovateľská služba v spolupráci s neziskovou organizáciou Opatríme Vás poskytla 

občanom na území mesta Dunajská Streda v počte 20 osôb. 

V roku 2019 poskytovalo domácu opatrovateľskú službu 47 opatrovateľov v priemere 54 

prijímateľom soc. služby. 

V roku 2020 poskytujeme službu prostredníctvom 50 opatrovateľov pre 60 prijímateľov soc. 

služby. Príjem z poskytovania OS za 10 mesiacov predstavuje sumu 31 946,42 €.  Počet 

odpracovaných hodín u opatrovateliek predstavoval za toto obdobie 53 244 hodín.  

Mesto od r. 2017 zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) na sociálne 

služby. Pre porovnanie uvádzame výšku EON za roky 2017, 2018 a 2019, ktoré sú už 

definitívne. Predpokladáme ďalší nárast EON v roku 2020.  

 

2017 4,81 € 

2018 5,21 € 

2019 5,60 € 

 

V nadväznosti na nárast výšky EON je potrebné upraviť výšku úhrady za opatrovateľskú 

službu. Pri tvorbe návrhu sme porovnávali úhrady za opatrovateľskú službu v mestách s 

podobným počtom obyvateľstva ako je mesto Dunajská Streda. Porovnávaním sme zistili, že 

väčšina verejných poskytovateľov určuje sumu úhrady podľa počtu hodín v mesiaci, počas 

ktorých je opatrovateľská služba poskytovaná (aj ako u nás) a nie podľa počtu úkonov. 

Napríklad: Považská Bystrica - 0,95 eur / hodina, Hlohovec - 1,60 eur / hodina, Prievidza -1,20 

eur / hodina, Dubnica nad Váhom 1,00 eur / hodina, Žiar nad Hronom - 1,30 eur / hodina a 

Púchov – 1,20 eur / hodina. V okolitých mestách sú napr. Šaľa 1,50 eur, Veľký Meder 0,80 eur, 

Šamorín podľa stupňa odkázanosti (0,50 eur - 0,70 eur), Nové Zámky podľa príjmu (1,00 eur - 

2,00 eur). 

Pri tvorbe VZN a určení výšky úhrady sme prihliadali na to, aby si službu mohli dovoliť aj 

klienti, ktorí sú na opatrovateľskú službu odkázaní a majú nižší dôchodok.  

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody navrhujeme zvýšenie úhrad za opatrovateľskú službu, a 

to na 0,80 € /hod.  

Materiál prerokovala Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda dňa 30.12.2020, Mestská rada dňa 1.12.2020 a odporúča uzniesť sa na VZN.  

 

 

 


