
 Dôvodová správa 

 

 

Predloženie návrhu na úpravu cenníkov za poskytované sociálne služby neziskovou 

organizáciou Nezábudka, n.o., je podmienené viacerými dôvodmi: 

1. Každoročné zvyšovanie miezd a odvodov zamestnancov verejného sektora 

2. Zvyšovanie cien energií, potravín a služieb 

3. Zvyšovanie nárokov na poskytované sociálne služby, ktoré vyžadujú neustálu obnovu 

výpočtovej techniky, programového vybavenia, vzdelávania zamestnancov 

4. Pravidelná obnova materiálového vybavenia ZSS, opravy a výmeny technologických 

zariadení 

5. Nárast počtu klientov so stupňami odkázanosti V, VI a s tým súvisiaci nárast spotreby 

vody a energií 

6. Nárast počtu klientov opatrovateľskej služby a s tým súvisiaci nárast počtu 

opatrovateliek     

 

Návrh zmien vo VZN sa dotýka prílohy č. 2, prílohy č. 3 a prílohy č. 4. 

 

       Príloha č. 2 – Cenník úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby.  
 

Navrhujeme zvýšiť cenu o 0,20 € na 1,50 €/1 hod. opatrovateľskej služby. Dôvodom sú 

zvýšené náklady na mzdy a príslušné odvody zamestnancov, ktoré zvyšujú ekonomicky 

oprávnené náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby. V roku 2019 sú vo výške 6,76 €/1 

hod. opatr. služby. Mesačný dopad na klienta opatrovateľskej služby je pri poskytovaní 2 

hodín denne a 21 dennom pracovnom mesiaci vo výške 8,40 €. 

 

      Príloha č. 3 Cenník úhrad za poskytované služby v zariadení pre seniorov 

a zariadení opatrovateľskej služby  

 

– bod 1.1 Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO 

Navrhujeme zvýšiť poplatok za stupeň odkázanosti pri stupni IV o 0,10 €, pri stupňoch V a 

VI o 0,20 €. Dôvodom je zvýšenie miezd a odvodov zamestnancov a cien energií.  

- bod 2.1 Ubytovanie 

Navrhujeme zvýšenie poplatku za užívanie spoločného zariadenia a priestorov a ostatných 

vecných plnení spojených s ubytovaním o 0,18 €. Súvisí to s používaním vlastných 

elektrospotrebičov (sušiče, chladničky, televízory, rádiá, varné kanvice, nabíjačky a pod.), 

ktorých používanie zvyšuje náklady na energie. 

- bod 2.2 a 2.2.1 – stravovanie, stravovanie diabetici 

Navrhujeme zvýšenie stravnej jednotky o 0,30 €/1 deň – obed o 0,22 € a večera o 0,08 €. 

Hodnota 2. večere pre diabetikov sa nemení. Zvýšenie hodnoty stravy súvisí s nárastom miezd 

a odvodov zamestnancov a zvýšených nákladov na vodu, plyn, elektrinu a obnovu 

technologických zariadení. 

 

Celkové zvýšenie ceny úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov 

a zariadení opatrovateľskej služby predstavuje pri klientoch so stupňom odkázanosti IV 17,40 

€ mesačne a pri klientoch so stupňom odkázanosti V, VI 20,40 € mesačne. 

 

V prílohe č. 3 navrhujeme doplniť bod 6. Úhrada za poskytovanie odľahčovacej služby, 

v ktorom je definovaný postup pri úhradách za poskytovanie odľahčovacej služby. Výška 

úhrady pri poskytovaní odľahčovacej služby pobytovou formou je totožná s výškou úhrady za 

poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov. Výška úhrady za poskytovanie 

odľahčovacej služby ambulantnou formou (v domácnosti prijímateľa) je totožná s výškou 

úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti.  

 

 



      Príloha č. 4 Cenník úhrady za poskytovanie stravovania v jedálni    

 

Navrhujeme zvýšiť stravnú jednotku o 0,22 € na 3,00 €/1 obed v jedálni ako dôsledok 

zvyšovania miezd, odvodov a nákladov na energie.     

 

Ostatné časti VZN č. 5/2016 o poskytovaní sociálnych službách a prílohy k nemu č. 1 a č. 5 

ostávajú nezmenené.    

 

 

Účinnosť navrhujeme od 01.06.2019 

 

 

Vo Fiľakove, dňa 25.03.2019 

 

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

                      JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ Fiľakovo 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

      Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Fiľakovo č. 1/2019, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 5/2016  o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v prílohe č. 2,  prílohe č. 3 

a prílohe č.4 s účinnosťou od 01.06.2019. 

    


