
 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 5/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby spolu s prílohami č. 1 až 5  

 

Dôvodom na prípravu nového všeobecne záväzného nariadenia v oblasti sociálnych vecí je 

viacero noviel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení zmien a doplnkov, 

ktoré je potrebné zapracovať aj do VZN miest a obcí. 

 

Doterajšie VZN č. 7/2012 bolo 4x novelizované, čo občanom sťažuje orientáciu pri získaní 

informácií v oblasti poskytovania sociálnych služieb v meste Fiľakove. Vydaním nového 

VZN, do ktorého budú zapracované legislatívne zmeny týkajúce sa hlavne textovej časti VZN 

a upravené cenníky za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb organizáciou 

Nezábudka, n.o., získa občan prehľad v tejto oblasti. 

 

Pri stanovení cien došlo k navrhovaným zmenám len v dvoch častiach: 

1. poplatok za stanovenie stupňa odkázanosti (príloha č. 3, 1. Odborné činnosti, bod 1.1)    

Poplatok za II a III stupeň ostáva nezmenený. Zmena nastáva v poplatkoch za stupne 

odkázanosti IV /zvýšenie o 0,20€/deň/, V /zvýšenie o 0,20€/deň/, VI /zvýšenie o 0,30€/deň/. 

Dôvodom je vysoký nárast klientov s vyšším stupňom odkázanosti /V – VI/, ktorí potrebujú 

viac opatery, sú odkázaní na pomoc inej osoby pri všetkých úkonoch, vyžadujú osobitný 

prístup, prípadne viacerých pracovníkov pri niektorých úkonoch a pod. Od 1.1.2016 bolo 

potrebné zvýšiť platy pracovníkov o 4%, čo tiež nie je zanedbateľnou položkou v rozpočte 

n.o.  

2.  donáška stravy na izbu mobilnému klientovi (príloha č. 3, 4. Iné činnosti, bod 4.3) 

Donáška stravy na izbu mobilným klientom je nadštandardná služba. Klienti majú k dispozícii 

jedáleň, kde ich personál obslúži, a výťah na prekonávanie bariér. Pre mobilných klientov je 

pohyb v rámci areálu zariadenia aj istou formou rehabilitácie. Obsluha takýchto klientov na 

izbách je na úkor imobilných klientov, preto je potrebné ju spoplatniť v navrhovanej výške 

0,30€ na deň.  

 

Všetky ostatné výšky úhrad ostali nezmenené. K zmenám došlo len pri ich názvoch, resp. pri 

ich rozčlenení, aby boli v súlade s platnou legislatívou.   

 

 

Vypracovali : Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o. 

                       JUDr. Norbert Gecso, vedúci OVS MsÚ Fiľakovo 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 

5/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

spolu s prílohami č. 1 až 5 s účinnosťou od 01.08.2016.  

    

Vo Fiľakove, dňa 17.05.2016 


