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Pečiatka a podR 

MestoPezinok I 

Zvesené dňae Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 7/2019 

o úhradách za sociálne služby 	Pečiatka a podpis:  
a záujmovo — vzdelávacie aktivity pre seniorov, 

zriadené a poskytované v zriad'ovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g), s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(d'alej ako „zákon o obecnom zriadení") a ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách a o zmene a dopinení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej ako „zákon o sociálnych 

službách"), sa dňa 28.11.2019 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len 
VZN) 

ODDIEL I. 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 
Predmet úpravy 

(1) Toto VZN určuje sumy úhrady za sociálne služby a výchovno-vzdelávacie aktivity pre 
seniorov, spôsob určenia úhrady za sociálne služby a platenia úhrady za sociálne služby, 
v zmysle ustanovení § 72 ods. 2 a § 73 zákona o sociálnych službách, zriadené 
a poskytované v zriad'ovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. 

§ 2 
Sociálne služby poskytované v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta Pezinok 

(1) Mesto Pezinok poskytuje: 

a) sociálnu službu krízovej intervencie (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.4, zákona o sociálnych 
službách.), ktorou je 
1. nocľaháreň  

b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaž'kého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku, ktorými sú: 

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 

ktorými sú: 
1.1. zariadenie opatrovateľskej služby 

2. domáca opatrovateľská služba (d'alej len „opatrovateľská služba") 



3. prepravná služba 
c) podporné sociálne služby, ktorými sú: 

1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni 
2. poskytovanie sociálnej služby v práčovni 
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 

(2) Občan (prijímateľ  sociálnej služby) je povinný platiť  úhradu za poskytovanie sociálnych 
služieb uvedených v odseku 1. Výška úhrady za sociálne služby sa stanovuje podľa druhu 
sociálnej služby za podmienok uvedených v tomto VZN. 

ODDIEL II. 
ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY 

§ 3  
Nocl'aháreri 

(1) Úhrada za sociálne služby v nocľahárni sa stanovuje na noc vo výške podľa prílohy 
tohto VZN. 

(2) Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ  sociálnej služby v hotovosti poverenému 
zamestnancovi do pokladne zariadenia v deň  nástupu do zariadenia, ak je to možné, 
minimálne na 5 dní vopred, v súlade s ubytovacím poriadkom nocľahárne. 

(3) Sociálne služby (d'alšie činnosti) poskytované v nocľahárni sa poskytujú bezplatne. 

§ 4 
Zariadenie opatrovatel'skej služby 

(1) Úhrada za sociálne služby (odborné a obslužné činnosti) poskytované v zariadení 
opatrovateľskej služby sa stanovuje vo výške podľa prílohy tohto VZN. 

(2) Prijímateľ  sociálnej služby platí za odborné ( pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby) a obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie) najneskôr do 15. 
dňa nasledujúceho mesiaca po odobratí služby. 

(3) Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ  sociálnej služby v hotovosti poverenému 
zamestnancovi do pokladne zariadenia, alebo bankovým prevodom na stanovený účet. 

(4) Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 



§ 5  
Opatrovatel'ská služba 

(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch, 
maximálne 7,5 h denne. 

(2) Úhrada za sociálnu službu - opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa 
rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť  
a základných sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom mesiaci. 

(3) Úhradu za sociálnu službu - opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu 
hodín poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť  a základných 
sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, 
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, po odobratí služby. 

(4) Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ  sociálnej služby v hotovosti poverenému 
zamestnancovi do pokladne zariadenia, alebo bankovým prevodom na stanovený účet. 

(5) Výška úhrady za sociálnu službu - opatrovateľskú službu sa stanovuje podľa prílohy tohto 
VZN. 

(6) Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

§ 6 
Jedáleň  

(1) Mesto Pezinok poskytuje túto sociálnu službu prostredníctvom zmluvných dodávateľov. 

(2) Úhradu za stravnú jednotku platí prijímateľ  sociálnej služby priamo zmluvnému 
dodávateľovi. 

(3) Výška úhrady: 

a) pre prijímateľov, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa tohto ustanovenia bude 
výška úhrady za stravnú jednotku, úhrada za rozvoz stravy a platenie upravené v zmluve 
o poskytovaní stravovania uzatvorenej medzi Mestom Pezinok a dodávateľom, 

b) pre prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa zabezpečuje stravovanie prostredníctvom 
zmluvných dodávateľov, ale rozvoz - donášku stravy zabezpečuje Mesto Pezinok, bude 
výška úhrady za rozvoz stravy stanovená v prílohe tohto VZN, 



c) pre prijímateľov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, bude výška úhrady za 
rozvoz stravy stanovená v prílohe tohto VZN, 

d) prijímateľ  je povinný vždy do 15.2. nasledujúceho roka predložif na oddelenie školstva 
a soc. starostlivosti rozhodnutie o výške dôchodku. 

(4) Mesto za prijímateľa uhradí: 

a) 1,50 eur / 1 obed / pracovný deň  prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške 
do 350,00 eur vrátane a 
b) 1,00 eur / 1 obed / pracovný deň  prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej 
výške od 350,01 eur do 450,00 eur vrátane. 

(5) Nárok na príspevok vzniká odo dňa, kedy prijímateľ  predloží Mestu Pezinok všetky 
rozhodnutia o určení dôchodkov vydané na príslušný kalendárny rok, najskôr však odo 
dňa vzniku nároku na sociálnu službu. 

(6) Úhradu za rozvoz stravy, ak donášku — rozvoz zabezpečuje Mesto Pezinok platí 

prijímateľ  sociálnej služby v hotovosti poverenému zamestnancovi, alebo bankovým 

prevodom na stanovený účet najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po odobratí 

služby. 

§ 7  
Práčovňa 

(1) Výška úhrady za sociálne služby poskytované v práčovni sa stanovuje podľa prílohy 
tohto VZN. 

(2) Úhradu za sociálnu službu — pranie platí prijímateľ  sociálnej služby v hotovosti 

poverenému zamestnancovi v deň  poskytnutia sociálnej služby. 

§ 8 
Denné centrum 

(1) Sociálne poradenstvo a záujmová činnosť  sa v dennom centre poskytuje bezplatne. 

§ 9  
Prepravná služba 

(1) Prepravná služba sa poskytuje fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na túto sociálnu 
službu v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod. na území mesta Pezinok 

a priľahlých obcí. 

(2) Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe dohody o poskytovaní sociálnej 
služby uzatvorenej medzi Mestom Pezinok a prijímateľom sociálnej služby. 



(3) Bližšie podmienky fungovania prepravnej služby upravuje prevádzkový poriadok. 

(4) Prijímateľ  prepravnej služby je povinný uhradiť  celkovú sumu úhrady priamo v hotovosti 
v deň  uskutočnenia prepravy (ihned' po ukončení jazdy) vodičovi vozidla. 

(5) Výška úhrady za prepravnú službu sa stanovuje podl'a prílohy tohto VZN. 

§ 10 
Záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov 

(1) Mesto Pezinok zriadilo Akadémiu tretieho veku (ATV), ako organizačnú jednotku bez 
právnej subjektivity, na zabezpečenie záujmovej činnosti obyvateľov. 

(2) Úhrada za záujmovú činnosť  v Akadémii tretieho veku sa stanovuje vo výške podl'a 
prílohy tohto VZN. 

(3) Úhradu za záujmovú činnosť  v Akadémii tretieho veku platí frekventant v dohodnutej 
forme (v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na stanovený účet). 

ODDIEL III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 11 
Zrušovacie ustanovenie 

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo 
— vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriad'ovateľskej pôsobnosti 
Mesta Pezinok. 

§ 12 
Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta 
(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

(2) Toto VZN sa vyhlási vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní a účinnost' nadobúda 
od 1.1.2020, v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. 

(3) Po vyvesení bude toto VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku. 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor mesta Pezinok 



Príloha k VZN č. 7/2019 

VÝŠKA ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY 

Sociálna služba výška úhrady poznámka 

Nocl'aháreri 
1 eur / noc pre občana v hmotnej núdzi 

1,40 eur / noc 
pre občana, ktorý sa nenachádza v 
hmotnej núdzi 

1,40 eur / noc 
pre občana s trvalým pobytom v inej 
obci 

Zariadenie 
opatrovatel'skej služby 

pomoc pri odkázanosti na 
pomoc inej osoby 

2,20 eur / deň  II.- VI. stupeň  odkázanosti 

ubytovanie 

3,20 eur / deň  / osoba 3-posteľová izba 

3,30 eur /deň/osoba 2-posteľová izba 

3,80 eur / deň  / osoba 1-posteľová izba 

stravovanie 

v zmysle zmluvy medzi 
dodávateľom stravy do 
zariadenia a Mestom 
Pezinok 

príspevok mesta v zmysle § 6 ods.4 
tohto VZN 

Opatrovateľská služba 1,70 eur / hodina 

Jedáleň  

v zmysle zmluvy medzi 
dodávateľom stravy do 
zariadenia a Mestom 
Pezinok 

príspevok mesta v zmysle § 6 ods.4 
tohto VZN 

0,60 eur /obedár/deň  rozvoz pre prijímateľov sociálnej 
služby v j edálni 

0,25 eur/obedár/deň  rozvoz pre prijímateľov 
opatrovateľskej služby 

Práčovňa 3 eur / práčka 

Prepravná služba 

0,30 eur/km 
Stojné 1,50 eur/každá 
začatá hodina 

pre prijímateľa prepravnej služby, 
ktorý j e odkázaný na túto službu 

0,30 eur/km - 
 sprevádzajúca osoba 

Stojné pre 
sprevádzajúcu osobu 
bezplatne 

pre sprevádzajúcu osobu prijímateľa 
prepravnej služby 



0,1 0 eur/km 
Stojné 0,50 eur/ každá 
začatá hodina 

pre prijímateľa prepravnej služby, 
ktorý je odkázaný na túto službu 
a súhrn jeho príjmov dosahuje výšku 
max. 1,5 násobok sumy životného 
minima 

Akadémia tretieho veku. 
26 eur / semester obyvateľ  s TP Mesto Pezinok 50 % 

zľava 
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