
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 191
na svojom VI.  zasadnutí dňa 28. augusta 2003  podľa § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 65

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
(nariadenie o úhradách za sociálne služby)

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v
pôsobnosti územnej samosprávy mesta (ďalej len "nariadenie") upravuje spôsob určenia
úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v pôsobnosti územnej
samosprávy mesta a sú to
a) opatrovateľská

služba v
domácom
prostredí

b) Zariadenie
opatrovateľskej
služby na ul.
Ružová 39

c) Zariadenie
opatrovateľskej
služby na ul.
Mlynárska 1

d) Zariadenie
opatrovateľskej
služby na ul.
Krosnianska
13

e) Zariadenie
opatrovateľskej
služby na ul.
Ťahanovské
riadky 91

f) Domov
dôchodcov
na ul.
Garbiarska
4

§ 2
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby

Sociálne služby v zmysle nariadenia možno poskytovať občanom v takomto poradí:

občanom s trvalým pobytom na území mesta Košice1.
občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území mesta Košice, ale majú v meste Košice2.
priamych príbuzných, súrodencov
občanom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky3.

§ 3
Povinnosť platiť úhradu za poskytované sociálne služby

(1) Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku
1).
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(2) Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť užívaním vlastného
majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku 2).

(3) Zariadenie sociálnych služieb s vlastnou právnou subjektivitou alebo príslušná
mestská časť požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak
občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa § 1 nie je povinný platiť úhradu za
sociálne služby uvedené v § 1 alebo platí len časť tejto úhrady.

(4) Od povinnosti uvedenej v ods. 3 sú oslobodené
a) deti, ktorých výchovu žiadateľ o prijatie do zariadenia sociálnych služieb nevykonával

priamo (starostlivosť a výchova o ne bola zabezpečovaná formou náhradnej rodinnej
starostlivosti, resp. ústavnej výchovy)

b) manžel, resp. manželka, s ktorým (-ou) žiadateľ o prijatie do zariadenia sociálnych
služieb v posledných 10 rokoch neviedol spoločnú domácnosť a nemal spoločný trvalý
pobyt.

(5) Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby, neohlási
výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových
pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby,
zriaďovateľ sociálnych služieb rozhodne o povinnosti občana platiť úhradu za poskytnuté
sociálne služby v celom rozsahu.

1)  § 40 -  44 Zákona o sociálnej pomoci č.  195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov
2) § 9 Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov

Čl. II.
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady
za opatrovateľskú službu v domácom prostredí

§ 4
Určovanie úhrady za opatrovateľskú službu a
výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácom prostredí

(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný
životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so
spoločenským prostredím v prepočte na 22 pracovných dní.

(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom



sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca doručenou poštovou poukážkou.

(3) Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti
alebo tento občan doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného
rozsahu poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v
domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v
kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(4) Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny
smerom nadol.

(5) Zoznam úkonov opatrovateľskej služby a výšku úhrad za opatrovateľskú službu
upravuje príloha č. 1 tohto nariadenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. III.
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady
v zariadeniach sociálnych služieb

§ 5
Jednorázový príspevok pri umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb
s celoročným pobytom - domove dôchodcov

(1) Pri umiestnení občana v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom -
domove dôchodcov (ďalej len "DD") je podmienkou uhradiť jednorázový príspevok
podľa majetku
a) pri vlastníctve 1-izbového bytu 15

tis.
Sk

b) pri vlastníctve 2-izbového bytu 25
tis.
Sk

c) pri vlastníctve 3-izbového bytu 35
tis.
Sk

d) pri vlastníctve rodinného domu 55
tis.
Sk

(2) Podmienku uhradiť jednorázový príspevok podľa ods. 1 napĺňa aj občan, ktorý
svoj majetok (nehnuteľnosť) v období posledných 5 rokov predal, daroval, resp.
previedol na inú právnickú alebo fyzickú osobu.

(3) Jednorázový príspevok pri umiestnení občana v DD podľa ods. 1 sa násobí
koeficientom
a) 1,2 u okruhu osôb uvedených v § 2, ods. 1, bod 2
b) 2,0 u okruhu osôb uvedených v § 2, ods. 1, bod 3

(4) Občan a DD uzatvárajú dohodu o poskytnutí jednorázového príspevku za
umiestnenie v DD. Úhrada jednorázového príspevku pri umiestnení prebieha mimo
rámec správneho konania na základe písomnej dohody zmluvných strán.



(5) Ak občan nie je vlastníkom nehnuteľnosti a ani posledných 5 rokov žiadnu
nehnuteľnosť nevlastnil, je podmienkou uhradiť jednorázový príspevok vo výške 5
tis. Sk.

(6) Ak je občan spoluvlastníkom nehnuteľnosti, výška jednorázového príspevku sa
určí podľa spoluvlastníckeho podielu podielom podľa majetku uvedenom v ods. 1.

(7) Pri prijímaní občana, ktorý žiada o prednostné umiestnenie v DD mimo poradia
žiadateľov, je podmienkou uhradiť jednorázový príspevok vo výške 10 tis. Sk.

(8) Upustiť od úhrady jednorázového príspevku pri prednostnom prijímaní do DD
podľa ods. 7 možno po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa vtedy, keď:
a) život žiadateľa o prijatie do zariadenia je ohrozený
b) žiadateľ nemá blízkych príbuzných v priamom slede, súrodencov, vnúčatá, ktorí

sú schopní a ochotní zabezpečiť starostlivosť o žiadateľa do doby jeho prijatia

(9) Od povinnosti uhradiť jednorázový príspevok sa upúšťa vtedy, ak je občanovi
poskytovaná starostlivosť v DD na dobu určitú, maximálne 6 kalendárnych
mesiacov.

(10) Ak sa občanovi prijatému do DD na dobu určitú poskytuje starostlivosť aj po
uplynutí vopred dohodnutej doby, je tento občan povinný uhradiť jednorázový
príspevok podľa ods. 1 najneskôr do 30 dní po uplynutí pôvodne dohodnutého
termínu ukončenia starostlivosti v DD.

(11) Jednorázový príspevok sa odvádza na osobitný účet zriadený mestom. O jeho
použití rozhoduje komisia.

§ 6
Výška úhrady za bývanie

(1) Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje
a) príslušenstvo obytnej miestnosti, predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút,

komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový alebo sprchovaní kút, ak sú súčasťou obytnej
miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé

b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti,
najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie
odpadových vôd a hygienické zariadenie

c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a
záclona

d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, chladnička,
sporák, kuchynská linka, skrinka na zásoby, zrkadlo, umývadlo, záchodová
misa, kúpacia vaňa

e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, kaplnka, jedáleň, chodba,
schodište, práčovňa a kotolňa



f) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, práčka
g) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody,

upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej
energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie,
odvoz odpadu vrátane nebezpečného odpadu, vybavenie spoločnou televíznou a
rozhlasovou anténou

(2) Výška úhrady za bývanie (v zariadeniach opatrovateľskej služby a v domove
dôchodcov) na deň na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1
m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a
veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy
príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

(3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti je 3 Sk. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie plochy
obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov,
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a
za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a
spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(4) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že
veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto
podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu
obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej
miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 30%.

(5) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva,
sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí
počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti
užívajú.

(6) Úhrada za bývanie určená podľa ods. 2 sa zvyšuje za deň na občana
a) o 9 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,
b) o 5 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,
c) o 2,50 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na

jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti

§ 7
Úhrada za zaopatrenie

(1) Pre účely určenia výšky úhrady za zaopatrenie v zariadeniach sociálnych
služieb sú občania zaradení do týchto skupín

skupina: čiastočná bezvládnosť, ak občan potrebuje pomoc inej osoby pri1.
bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a
vyzliekaní



skupina: prevažná bezvládnosť, ak občan potrebuje pomoc inej osoby pri2.
bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a
vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC
alebo sústavný dohľad u občanov s poruchami správania
skupina: úplná bezvládnosť, ak občan potrebuje pomoc pri nevyhnutných3.
životných úkonoch, t.j. bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia,
pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko,
pomoc pri použití WC a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku
skupina: ostatní občania4.

(2) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa
platí úhrada za zaopatrenie na deň a na občana pri starostlivosti, ktorá sa
poskytuje celoročne, týždenne, denne do 4 hodín alebo denne nad 4 hodiny sa určí
v závislosti od skupiny, do ktorej je občan zaradený podľa ods. 1.

(3) Výšku úhrady za zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb upravuje
Príloha č. 2 tohto nariadenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

§ 8
Výška stravnej jednotky

(1) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadeniach
sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál
zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na
občana 65 až 85 Sk s výnimkou zariadení, ktoré odoberajú stravu od iných
právnických alebo fyzických osôb s inou stravnou jednotkou.

(2) Horná hranica stravnej jednotky ustanovenej v ods. 1 sa môže zvýšiť o 25% na
deň na občana, ktorému sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo
špeciálna diéta.

(3) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach
sociálnych služieb celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcich
celodennému stravovaniu sa zvyšujú o 165 Sk na kalendárny rok na občana na
prilepšenie stravy počas sviatkov.

(4) Pri stravovaní občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v domove dôchodcov
počas rekreačných pobytov, zájazdov a športových hier možno určiť stravnú
jednotku až do výšky 105 Sk na deň na občana; pri odbere stravy od iných
právnických alebo fyzických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 50 Sk na deň
na občana.

(5) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie
jedlá. Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
celoročne alebo týždenne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve



jedlá denne. Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych
služieb denne, je povinný v rámci tejto starostlivosti odobrať aspoň jedno hlavné
jedlo.

(6) Za stravnú jednotku sa považuje finančná norma priemerných nákladov na
potraviny (suroviny).

(7) Stravná jednotka pre stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb pri
racionálnej strave sa z celodennej stravnej jednotky počíta na raňajky 12%, desiatu
9%, obed 40%, olovrant 9%, večeru 30%. Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na desať
haliere nahor.

(8) Stravná jednotka pre stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb pri
diabetickej strave sa z celodennej stravnej jednotky počíta na raňajky 11%, desiatu
8%, obed 40%, olovrant 8%, prvú večeru 27%, druhú večeru 6%. Stravná jednotka
sa zaokrúhľuje na desať haliere nahor.

(9) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu roka tak, aby stravná
jednotka bola v priemere za deň dodržaná.

§ 9
Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie

(1) Úhrada za stravovanie v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje pri
starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje
a) celoročne ako 30 násobok výšky úhrady za stravovanie
b) týždenne alebo denne ako 22 násobok výšky úhrady za stravovanie

(2) Na určenie úhrady za bývanie a zaopatrenie v kalendárnom mesiaci na občana
pri starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje celoročne,
týždenne alebo denne, sa použije ustanovenie ods. 1 primerane.

(3) Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci
na občana sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie.

(4) Celková úhrada za stravovanie, bývanie a zaopatrenie sa zaokrúhľuje na celé
koruny nadol.

(5) Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na
deň občan pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb poskytovanej celoročne a
týždenne úhradu za bývanie určenú podľa § 6 v plnej výške, 20% z úhrady za
zaopatrenie určenej § 7.



(6) Ak u občana došlo k prerušeniu poskytovania služieb v zariadení sociálnych
služieb bez jeho oznámenia, zaplatená úhrada sa nevracia.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

§ 10
Účinnosť

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.októbra 2003 okrem § 5, ktorý nadobúda
účinnosť 1. januára 2004.

JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice

Zverejnené: 09.09.2003

PRÍLOHA č.1 k VZN č.65,
Zoznam úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti a výška úhrady za
poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti

PRÍLOHA č.2 k VZN č.65,2.
Výška úhrady za zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb

Zoznam VZN mesta Košice3.
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