VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 8/2016
O SOCIÁLNEJ POMOCI,SOCIÁLNYCH SLUŹBÁCH, SOCIÁLNOM
BÝVANÍ a URČENÍ SUMY ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY a SOCIÁLNE
BÝVANIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PôSOBNOSTI MESTA DOLNÝ KUBÍN

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle § 21
zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č.8/2016 o sociálnej pomoci, sociálnych
službách, sociálnom bývaní a určení sumy úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín (ďalej len „mesto“).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je definovať rozsah
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín, určiť výšku úhrady za
poskytované sociálne služby a sociálne bývanie, zabezpečiť spoluúčasť občana na
financovaní poskytovaných sociálnych služieb v závislosti od jeho sociálneho postavenia,
určiť podmienky poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a určiť pravidlá poskytovania sociálnej
pomoci, ktorej cieľom je zmierňovať hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta.
Čl. 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto VZN sa rozumie:
2.1. Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna služba.
2.2. Poskytovateľom sociálnej služby je : Mesto Dolný Kubín,
Hviezdoslavovo námestie1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314 463
2.3. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie :
a) Ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší
záujem,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
2.4. Sociálnoprávna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho
vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti
poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
2.5. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na :
a) Prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a
na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
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e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.
2.6. Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na
primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie
vlastným pričinením. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím
verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti podľa zákona o sociálnych
službách. Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie sa považuje bývanie, ktoré spĺňa základné
funkcie bývania. Sociálne bývanie pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je služba
poskytovaná pobytovou formou. V záujme dodržiavania základných ľudských práv
a slobôd, rešpektovania a podpory rozvoja schopností, zručností, vedomostí, zachovania
vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti a individuálnej rozmanitosti
prijímateľa služby je primárne zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok podľa
ods. 2.8.
2.7. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo
návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do
siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len
"dôchodkový vek"),
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania
iných fyzických osôb,
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby.
2.8. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi
a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
2.9. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny,
ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
2.10. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa terénna forma sociálnej služby poskytovaná
rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu
starostlivosť o dieťa. Za takéto dôvody sa považujú najmä choroba, úraz, liečebný pobyt
rodiča, pôrod matky, narodenie trojčiat.
Čl. 3.
Sociálne služby zriadené mestom
Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v zariadeniach
3.1. Nocľaháreň STOP-ŠANCA-KOTVA
Nocľaháreň je zariadením sociálnych služieb. V nocľahárni sa sociálna služba poskytuje
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie
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bývanie užívať. V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel
prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, utvárajú sa podmienky na
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo
výdaj potravín. Nocľaháreň STOP-ŠANCA -KOTVA je zariadenie s niekoľkými stupňami
sociálnych služieb krízovej intervencie pre rôzne cieľové skupiny prijímateľov, klientov
zariadenia. Klientom sa rozumie osamelá fyzická osoba alebo rodina. Prevádzkové,
personálne a organizačné podmienky činnosti sú spracované v ubytovacom poriadku
zariadenia, ktoré podpisuje primátor mesta.
3.2. Komunitné centrum
V komunitnom centre sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením, pre svoje obmedzenia a neschopnosť sa
spoločensky začleniť, samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
V komunitnom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské
vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského vyučovania, vykonáva sa preventívna
aktivita a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná
práca a komunitná rehabilitácia. Odborné činnosti možno poskytovať ambulantnou sociálnou
službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby
prostredníctvom terénneho programu.
Sociálne služby na podporu rodiny
3.3. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe a jej rodine, ktorá
sa pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, závislosť od návykových látok alebo
návykových škodlivých činností nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci
nízkoprahovej služby sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna
aktivita, zabezpečuje sa pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc
pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo
školského zariadenia a záujmová činnosť. Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu
možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby
prostredníctvom terénneho programu.
3.4. Služba pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa zabezpečuje terénnou formou a je
poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou
rodiny riadnu starostlivosť o dieťa. Za takéto dôvody sa považujú najmä choroba, úraz,
liečebný pobyt rodiča, pôrod matky, narodenie trojčiat. Poskytujú sa bežné úkony
starostlivosti o dieťa, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie,
výchova a záujmová činnosť. Poskytuje sa terénnou formou v prirodzenom prostredí dieťaťa
alebo v rodinnom prostredí opatrovateľa.
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku
3.5. Domáca opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe v územnom obvode
mesta, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
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Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony, ktorých rozsah na základe sociálnej posudkovej
činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší,
ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, ak sa
poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej
služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
3.6. Prepravná služba
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba sa
poskytuje :
a) občanovi s trvalým pobytom v meste s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanému
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s
nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo
po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie,
b) občanovi inej obce odkázanému na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom v prípade, že príslušný obecný úrad bude refundovať náklady na prepravnú
službu.
3.7. Denný stacionár.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu
v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť. V dennom stacionári sa
poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc
fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. Služba sa
poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah
poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
na návrh prijímateľa sociálnej služby.
3.8. Zariadenie opatrovateľskej služby
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. V zariadení opatrovateľskej služby
sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Podporné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
3.9. Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická
osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej
osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a
duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni,
najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom
roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania
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odľahčovacej služby mesto poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
sociálnu službu a to :
a) terénnu sociálnu službu v prirodzenom rodinnom prostredí,
b) ambulantnú sociálnu službu v dennom stacionári
c) pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu
sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v tomto odseku považuje za
splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak
fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka,
poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa
považuje za celý deň.
3.10. Denné centrum
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V
dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Mesto
zriaďuje denné centrá v jednotlivých mestských častiach s cieľom poskytnúť záujemcom
sociálnu službu čo najbližšie k prirodzenému rodinnému prostrediu.
3.11. Jedáleň
Služby jedálne sa poskytujú prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe,
ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb, alebo ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila
dôchodkový vek.
3.12. Stredisko osobnej hygieny s práčovňou.
V stredisku osobnej hygieny a práčovni sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila
dôchodkový vek.
Čl. 4.
Sociálne bývanie zriadené mestom
V záujme dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, rešpektovania a podpory rozvoja
schopností, zručností, vedomostí, zachovania vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej
nezávislosti a individuálnej rozmanitosti prijímateľa sociálnej služby je oprávneným osobám
poskytované sociálne bývanie v obytných miestnostiach s priľahlým príslušenstvom.
Pasportizácia obytných miestností je uvedená v prílohe č.3 k tomuto VZN.
4.1. Ubytovňa ŠANCA
Sociálne bývanie v Ubytovni ŠANCA sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá sa ocitla
v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb. Sociálne bývanie sa poskytuje na II.NP budovy
nocľahárne prispôsobenej na bývanie so samostatným vstupom. Ubytovanie sa poskytuje v
obytnej miestnosti alebo v jej časti. Za vecné plnenia spojené s ubytovaním alebo
poskytnutím prístrešia na účel prenocovania sa považuje dodávka elektrickej energie, dodávka
vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, údržba interiéru obytných miestností a
spoločných priestorov, revízie hasiacich prístrojov, elektroinštalácie a poistné budovy.
Sociálne bývanie sa poskytuje ako služba pobytovou formou. Ak má fyzická osoba záujem o
poskytovanie sociálneho bývania je povinná podať žiadosť o poskytnutie sociálneho bývania
a v žiadosti na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje:
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a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálne bývanie, dátum
narodenia, adresu jej pobytu a identifikáciu požiadaviek na vybavenie vybranej
obytnej miestnosti,
b) deň začatia poskytovania sociálneho bývania,
c) požiadavku na rozsah odborných činnosti, obslužných činnosti a ďalších činnosti,
ktoré fyzická osoba požaduje poskytnúť v obytnej miestnosti určenej na sociálne
bývanie,
d) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať sociálne bývanie a iné sociálne služby, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou
spoločne posudzujú a spoločne započítavajú;
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Poskytovateľ sociálneho bývania v záujme dodržiavania
základných ľudských práv a slobôd, rešpektovania a podpory rozvoja schopností, zručností,
vedomostí, zachovania vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti a
individuálnej rozmanitosti fyzickej osoby, na poskytnutie odborných činnosti, obslužných
činnosti a ďalších činnosti, ktoré fyzická osoba požaduje poskytnúť v obytnej miestnosti
určenej na sociálne bývanie, uzatvára osobitnú zmluvu.
Sociálne služby poskytované v obytnej miestnosti určenej na sociálne bývanie sú poskytované
terénnou formou.
4.2. Ubytovňa SENIOR
Sociálne bývanie v Ubytovni SENIOR sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá sa ocitla
v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný
stav alebo z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len
"dôchodkový vek"). Sociálne bývanie sa poskytuje v budove Zariadenia opatrovateľskej
služby a poskytuje sa v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, s právom
užívania spoločných priestorov a právom na poskytnutie vecných plnení spojených
s ubytovaním. Obytná miestnosť je vybavená len stálym lôžkom pre každého ubytovaného.
Príslušenstvo k obytnej miestnosti tvorí predsieň, WC, kuchyňa alebo kuchynský kút,
kúpeľňový kút alebo sprchový kút, ak sú k obytnej miestnosti priamo priľahlé. Spoločné
priestory sú spoločenská miestnosť, chodba, a schodište. Vecné plnenia spojené s bývaním sú
vykurovanie, dodávka teplej vody, dodávka elektrickej energie, dodávka vody, odvádzanie
odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, údržba interiéru obytných miestností a
spoločných priestorov, údržba a oprava prevádzkového zariadenia obytných miestností,
údržba vybavenia príslušenstva obytných miestností a vybavenia spoločných priestorov,
údržba a oprava prevádzkových strojov a prevádzkových zariadení, revízie hasiacich
prístrojov, elektroinštalácie, poistné budov a užívanie spoločných priestorov, ktorými sú
chodba, WC a umýváreň s práčkou.
Sociálne bývanie sa poskytuje ako služba pobytovou formou. Ak má fyzická osoba záujem o
poskytovanie sociálneho bývania je povinná podať žiadosť o poskytnutie sociálneho bývania
a v žiadosti na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb uviesť tieto údaje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálne bývanie, dátum
narodenia, adresu jej pobytu a identifikáciu požiadaviek na vybavenie vybranej
obytnej miestnosti,
b) deň začatia poskytovania sociálneho bývania,
c) doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
alebo o dosiahnutí dôchodkového veku,
d) požiadavku na rozsah odborných činnosti, obslužných činnosti a ďalších činnosti,
ktoré fyzická osoba požaduje poskytnúť v obytnej miestnosti určenej na sociálne
bývanie,
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e) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a
spoločne započítavajú.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Poskytovateľ sociálneho bývania v záujme dodržiavania
základných ľudských práv a slobôd, rešpektovania a podpory rozvoja schopností, zručností,
vedomostí, zachovania vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti a
individuálnej rozmanitosti fyzickej osoby, uzatvára osobitnú zmluvu na poskytnutie
odborných činnosti, obslužných činnosti a ďalších činnosti, ktoré fyzická osoba požaduje
poskytnúť v obytnej miestnosti určenej na sociálne bývanie. Sociálne služby poskytované v
obytnej miestnosti určenej na sociálne bývanie sú poskytované terénnou formou.
Čl. 5.
Sociálna pomoc
Cieľ sociálnej pomoci.
Cieľom sociálnej pomoci je pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi,
pričom pre účely tohto nariadenia sú to občania s trvalým pobytom na území mesta Dolný
Kubín, ktorých príjmy nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, alebo
presahujú hranicu životného minima a ocitli sa v mimoriadnej sociálnej situácií, keď nie sú
schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.
5.1. Oblasť sociálnej pomoci
a) Jednorazová dávka sociálnej pomoci.
b) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa.
c) Jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
d) Finančný príspevok na stravu pre nezamestnaných pracujúcich na aktivačných
prácach.
e) Finančný príspevok na stravovanie a dovoz obedov pre osamelo žijúcich občanov
v dôchodkovom veku.
f) Finančný príspevok na stravovanie, dovoz obedov a na čiastočnú úhradu za sociálnu
službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
g) Finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu.
h) Príspevok na pohreb alebo zabezpečenie pohrebu.
5.2. Podmienky poskytnutia dávok a príspevkov sociálnej pomoci
1) Dávka a finančné príspevky sa môžu poskytnúť občanovi iba na základe písomnej
žiadosti, ktorú predloží na Odbor sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Dolnom Kubíne
(ďalej len „OSVR MsÚ“).
2) Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a údaje spoločne posudzovaných
osôb, potvrdenie o príjme, čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa
s osvedčeným podpisom, odôvodnenie žiadosti o poskytnutie dávky, alebo príspevku.
3) V závislosti od účelu, na ktorý občan žiada poskytnúť dávku, alebo príspevok,
k žiadosti priloží najmä:
a) výšku príjmu za posledných 6 mesiacov,
b) kópiu rodného listu dieťaťa,
c) potvrdenie o tom, že dieťa aspoň jeden rok pred povinnou školskou
dochádzkou navštevovalo predškolské zariadenie a v prípade potreby aj
potvrdenie o riadnej dochádzke do školy jeho starších súrodencov,
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4)

5)

6)

7)

d) potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie
uchádzačov o zamestnanie, rozhodnutie o dávke a príspevkoch k dávke
v hmotnej núdzi, dohodu o absolvovaní aktivačnej činnosti,
e) rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznanej výške dôchodku, doklad o výške
stravnej jednotky stravovacieho zariadenia resp. zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby.
Každú žiadosť o jednorazovú dávku, a finančné príspevky po skompletizovaní posúdi
individuálne odborný pracovník odboru OSVR MsÚ a pripraví primátorovi návrh na
poskytnutie dávky. O poskytnutí dávok a finančných príspevkov primátor mesta vydá
rozhodnutie.
Ak žiadosť nie je v súlade s kritériami pre poskytovanie dávky a žiadateľ nie je
v sociálnej núdzi, MsÚ oznámi žiadateľovi, že nespĺňa kritériá pre poskytovanie
jednorazovej dávky sociálnej pomoci.
Žiadosti o finančný príspevok na zabezpečenie spoločenského kontaktu posúdi
sociálny pracovník mesta, ktorý žiadateľovi a následne primátorovi mesta oznámi
dohodnutú formu komunitnej a sociálnej rehabilitácie žiadateľa.
Kritériá pre poskytovanie dávky, finančných príspevkov, príplatkov k finančným
príspevkom a ich výšky sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.

5.3. Spôsob poskytnutia dávok a príspevkov sociálnej pomoci
1) Jednorazová dávka sociálnej pomoci je účelový transfer pre občana s trvalým
pobytom v meste Dolný Kubín, ktorý sa ocitol v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej
situácii a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú. Dávka sociálnej pomoci sa
môže poskytnúť finančným, vecným alebo kombinovaným plnením a jej výška závisí
od rozpočtových možností mesta. Dávku je možné poskytnúť 1 x za kalendárny rok
jednorázovo, alebo v 12 (dvanástich) nerovnomerných čiastkach na úhradu
mimoriadnych výdavkov a výdavkov na sanáciu, úpravu a obnovu rodinného
prostredia. Výška a účel mesačných splátok (intervencií) sa zaznamená
v individuálnom rozvojovom pláne rodiny. Za mimoriadne výdavky občana sa
považujú výdavky spojené :
a) s nákupom základných životných potrieb po strate prístrešia pri živelných
pohromách, technických haváriách alebo požiaroch v domácnosti,
ekologických alebo priemyselných haváriách,
b) s úhradou nevyhnutných nákladov na chod domácnosti pri náhlej strate
zamestnania alebo v dôsledku hromadných výpovedí zamestnávateľov, keď
bez príjmu zo závislej činnosti zostanú obaja rodičia neplnoletých detí,
c) s nákupom liekov na lekársky predpis.
Za výdavky na sanáciu, úpravu a obnovu rodinného prostredia sa považujú výdavky
spojené s úhradou :
a) služieb spojených s užívaním a udržiavaním prirodzeného rodinného prostredia
detí (bytových priestorov , obytných miestností, domov),
b) nákladov na celodennú stravu v rozsahu raňajky, obed a večera,
c) úhradu odborných špecializovaných služieb spojených so sanáciou rodinného
prostredia,
d) mzdových a cestovných nákladov terénneho sociálneho pracovníka mesta
(asistenta a tútora rodiny),
e) nákladov na bývanie v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a špecializovaných zariadeniach iných obcí, vyšších
územných celkov a neverejných poskytovateľov,
f) nákladov na vyhľadanie a prípravu fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

do náhradnej osobnej starostlivosti, a na podporu utvorenia náhradného
rodinného prostredia pre dieťa.
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Mesto môže poskytnúť
rodičom (jednému z rodičov) dieťaťa, slobodnej alebo rozvedenej matke, ktorým sa
narodilo dieťa, jednorazový finančný príspevok po splnení stanovených podmienok.
Príspevok sa zašle na rodičmi založený sporiaci účet zriadený na meno dieťaťa. V
prípade, že rodič dieťaťa nepožiada o príspevok pri narodení dieťaťa do 90 dní odo
dňa narodenia dieťaťa, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká.
Jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku sa poskytuje vecnou formou. Mesto môže poskytnúť rodičom (jednému z
manželov) dieťaťa, slobodnej alebo rozvedenej matke, ktorým narodené dieťa
dosiahlo 6 rok života a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku, jednorazový
finančný príspevok po splnení stanovených podmienok. Príspevok patrí aj rodičom,
ktorých prvorodené dvojčatá dosiahli vek 6 rok života. Po schválení bude uhradený
zmluvnému dodávateľovi kancelárskych potrieb u ktorého žiadateľ odovzdá poukaz
na nákup tovaru.
Finančný príspevok na stravu pre nezamestnaných pracujúcich sa poskytuje
vecnou formou. Mesto môže poskytnúť nezamestnanému občanovi, ktorý má
s Mestom Dolný Kubín uzatvorenú dohodu o vykonaní menších obecných služieb
alebo dobrovoľníckej činnosti na verejnoprospešných prácach. Takto aktivovanému
občanovi prináleží finančný príspevok na stravu za každý odpracovaný deň v rozsahu
minimálne 4 hodiny denne resp. 8 hodín denne. Príspevok bude po schválení
vyplatený oprávnenej osobe formou stravovacích poukážok po splnení stanovených
podmienok.
Finančný príspevok na stravovanie pre osamelo žijúcich občanov v dôchodkovom
veku, ktorí sú vo veku nad 65 rokov a ich príjem je rovný, alebo nižší ako 1,5 násobku
životného minima resp. pri spoločne posudzovaných občanoch rovný, alebo menší ako
1,7 násobku životného minima. Príspevok bude po schválení vyplatený oprávnenej
osobe formou stravovacích poukážok po splnení stanovených podmienok.
Finančný príspevok na čiastočnú úhradu za sociálnu službu pre občanov
odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby Oprávneným žiadateľom o príspevok sú
fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín a sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby, ktorí majú na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti
uzatvorenú zmluvu s Mestom Dolný Kubín o poskytnutí sociálnej služby. Prijímateľ
sociálnej služby môže požiadať o finančný príspevok na čiastočnú úhradu za sociálnu
službu len za predpokladu, že sa mu bude poskytovať aj pomoc pri odkázanosti (t.j.
nielen obslužné činnosti). Finančný príspevok sa poskytne na základe rozhodnutia
primátora mesta, ktoré podlieha správnemu konaniu.
Finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu sa poskytuje vecnou
formou. Mesto môže poskytnúť občanovi finančný príspevok na podporu
spoločenského kontaktu s cieľom zmiernenia jeho sociálnej núdze, zabránenia
prehlbovania porúch jeho psychického i sociálneho vývinu, čím prispeje k integrácii
do spoločnosti. Sociálny pracovník mesta dohodne spôsob a formu komunitnej
a sociálnej rehabilitácie v individuálnom rozvojovom pláne žiadateľa. Finančný
príspevok bude uhradený zmluvnému poskytovateľovi služieb komunitnej a sociálnej
rehabilitácie u ktorého žiadateľ odovzdá poukaz na poskytnutie vybraných služieb.
Poukaz podpisuje sociálny pracovník mesta a terénny sociálny pracovník mesta.
Príspevok na pohreb alebo zabezpečenie pohrebu. Občanovi, ktorý sa nachádza
v sociálnej núdzi a zabezpečuje pohreb rodinného príslušníka, môže mesto poskytnúť
príspevok na pohreb vecným plnením a to tak, že uhradí časť nákladov spojených
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s pohrebom. Na základe § 30 Zákona č.131/2010 o pohrebníctve, ak 96 hodín od
úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do
siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu;
ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom
území sa ľudské pozostatky našli. Po zabezpečení pohrebu si mesto uplatní nárok na
vzniknuté náklady v dedičskom konaní u súdneho komisára, ktorý prejednáva
dedičstvo po zosnulom.
Čl. 6
Určenie sumy úhrady za sociálnu službu a sociálne bývanie
Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a
ďalšie činnosti ustanovené v zákone o sociálnych službách :
a) ktoré je poskytovateľ sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať
vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu
ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre druh sociálnej služby, ktorý
poskytuje a
b) ktoré nie je poskytovateľ sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať
vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie pre druh
sociálnej služby, ktorý poskytuje, ak si túto službu fyzická osoba objednala.
Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za odborné činnosti,
obslužné činnosti a ďalšie činnosti tak, ako je ustanovené v tomto VZN.
6.1. Sumu úhrady za odborné činnosti tvorí suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby a bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za ostatné odborné činnosti.
6.2. Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za:
a) ubytovanie,
b) stravovanie,
c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
d) poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby
v spoločných priestoroch (ďalej len „poskytovanie vecných plnení v spoločných
priestoroch“).
6.3. Sumu úhrady za ďalšie činnosti tvorí suma úhrady za:
a) poskytovanie osobného vybavenia,
b) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za ostatné ďalšie činnosti.
6.4. Úhradu za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej služby určí
poskytovateľ sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby v internom predpise:
a) terénnou formou a ambulantnou formou, ako násobok ceny za jednotku výkonu
(EUR/hod.) a rozsahu poskytnutej sociálne služby za príslušný kalendárny mesiac na
základe výkazu podpísaného prijímateľom sociálnej služby.
b) pobytovou formou ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorom bola
sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za jednotku výkonu :
- pomoc pri odkázanosti,
- ubytovanie,
VZN 8/2016

Strana 10 z 18

- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí;
6.5. Sumu úhrady za odborné činnosti poskytnuté terénnou, ambulantnou a pobytovou
formou, spôsob jej určenia a platenia určí poskytovateľ sociálnej služby prijímateľovi
sociálnej služby zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v súlade s týmto VZN najviac vo
výške ekonomicky oprávnených nákladov. Ak sa zmenia skutočnosti ovplyvňujúce výšku
ekonomicky oprávnených nákladov, skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a
platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej
služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby k dátumu
podpisu nových cien za jednotku výkonu štatutárnym zástupcom poskytovateľa.
6.5. Sumu úhrady za obslužné činnosti poskytnuté terénnou, ambulantnou a pobytovou
formou, spôsob jej určenia a platenia určí poskytovateľ sociálnej služby prijímateľovi
sociálnej služby zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v súlade s týmto VZN. Obslužné
činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a
poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v
spoločných priestoroch.
6.5.1. Ubytovanie
Na účely určenia sumy úhrady za ubytovanie sa považuje:
a) ubytovanie - poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s
príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení
spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania,
b) vybavenie obytnej miestnosti - stále lôžko, matrac alebo podložka z hygienicky
neškodného materiálu.
c) príslušenstvo obytnej miestnosti – predsieň, WC, kuchyňa alebo kuchynský kút,
kúpeľňový kút alebo sprchový kút, ak sú k obytnej miestnosti priamo priľahlé,
d) spoločné priestory - spoločenská miestnosť, chodba, schodište,
e) vecné plnenia spojené s bývaním - vykurovanie, dodávka teplej vody, dodávka
elektrickej energie, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz
odpadu, údržba interiéru obytných miestností a spoločných priestorov, údržba a
oprava prevádzkového zariadenia obytných miestností, údržba vybavenia
príslušenstva obytných miestností a vybavenia spoločných priestorov, údržba a oprava
prevádzkových strojov a prevádzkových zariadení, revízie hasiacich prístrojov,
elektroinštalácie a poistné budov.
Sumu úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby určí poskytovateľ
sociálnej služby ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej
miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva. Výšku dennej
sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti určí poskytovateľ sociálnej služby v súlade s prílohou č. 1 tohto VZN. V tejto
sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva
obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a
príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva, určí
poskytovateľ sociálnej služby tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti vydelí
počtom prijímateľov sociálnej služby, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.
Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby
užíva, určí poskytovateľ sociálnej služby tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva
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obytnej miestnosti vydelí počtom prijímateľov sociálnych služieb, ktorí túto podlahovú
plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú. Úhradu za ubytovanie na mesiac na
prijímateľa sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby zvýši o sumu úhrady za spotrebu
elektrickej energie za užívanie televízneho prijímača, práčky, chladničky, žehličky, rádia,
mikrovlnnej rúry, alebo iného elektrospotrebiča prijímateľa sociálnej služby, ustanovenú v
prílohe č. 1 tohto VZN.
6.5.2. Stravovanie
Na účely určenia sumy úhrady za stravovanie sa považuje:
a) stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s
prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek,
b) jedno teplé jedlo denne je obed
c) celodenné stravovanie – raňajky obed a večera,
d) celodenné stravovanie pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte a výživnej diéte raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
Poskytovanie stravovania pre prijímateľov sociálnych služieb zriadených poskytovateľom je
zabezpečené formou dodávky jedál od dodávateľov, ktorých si prijímateľ sociálnych služieb
má právo vybrať. Poskytovateľ zabezpečí právo výberu poskytnutia stravy aj mimo zariadení
sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby ambulantnou a pobytovou formou
u zmluvných prevádzkovateľov stravovacích zariadení v otvorenom prostredí. Pri
poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou alebo týždennou pobytovou
formou v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej
služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera
a pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.
Prijímateľ celoročnej pobytovej sociálnej služby alebo týždennej pobytovej sociálnej služby v
zariadení s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň
dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Prijímateľ sociálnej služby v
zariadení sociálnych služieb s poskytovaním stravovania nie je povinný odobrať v rámci tejto
sociálnej služby jedlo ak nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
stravovania a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť pri nákupe potravín a iného
drobného spotrebného tovaru, pri príprave jedla, varení a zohrievaní jedla, pri donáške jedla,
pri umytí riadu a pri obsluhovaní bežných domácich spotrebičov. (podľa prílohy č. 4 zákona o
sociálnych službách), nie je nezaopatreným dieťaťom, nebol pozbavený spôsobilosti na
právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená.
Sumu úhrady za stravovanie určí poskytovateľ sociálnej služby ako súčet nákladov za
dodávku jedál od zmluvného dodávateľa na deň na prijímateľa sociálnej služby. Ak sa zmenia
skutočnosti ovplyvňujúce výšku nákladov za dodávku jedál, poskytovateľ sociálnej služby a
prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
k dátumu podpisu nových cien za jednotlivú stravnú jednotku štatutárnym zástupcom
poskytovateľa.
6.5.3 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
Sumu úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sú uvedené v prílohe
č. 1 k tomuto VZN.
6.5.4. Ďalšie a iné činnosti.
Ďalšie činnosti sú utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a
obuvi, úschovu cenných vecí, vzdelávanie, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného
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vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy, donáška stravy, požičiavanie pomôcok,
a zabezpečenie záujmovej činnosti.
Sumu úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sú uvedené
v prílohe č. 1 k tomuto VZN. Pri poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou sa
prijímateľovi sociálnej služby neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Na účely určenia sumy úhrady za poskytovanie osobného vybavenia sa za osobné
vybavenie považuje šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.
Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou,
poskytovateľ sociálnej služby poskytne osobné vybavenie, ak si ho prijímateľ sociálnej služby
nemôže zabezpečiť sám. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí poskytovateľovi sociálnej služby
úhradu za poskytnutie osobného vybavenia vo výške kúpnej ceny osobného vybavenia
najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Suma úhrady za donášku stravy je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto VZN.
Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí je uvedená v prílohe č. 1
k tomuto VZN. Spôsob podmienok na úschovu cenných vecí určí poskytovateľ sociálnej
služby vo vnútornom predpise.
Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby
vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností - činnosti,
ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje (ďalej len „iné činnosti“).
Za účelom poskytovania ďalších a iných činností uzatvára osobitnú zmluvu a s prijímateľom
týchto činností dohodne cenu za činnosť, ak nie je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto VZN.
6.5.5. Úhrada za ubytovanie a stravovanie pre príbuzných prijímateľa sociálnej služby
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu, môže na
prechodnú dobu poskytnúť ubytovanie a stravovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú
osobu určenú prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „príbuzní“), ak má na to vytvorené
podmienky. Suma úhrady za ubytovanie a stravovanie pre príbuzného je uvedená v prílohe č.
1 k tomuto VZN.
6.5.6. Úhrada za sociálne bývanie.
Sumu úhrady za sociálne bývanie na mesiac na prijímateľa sociálnej služby určí poskytovateľ
sociálnej služby ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej
miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálneho bývania užíva. Výšku dennej
sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti určí poskytovateľ sociálnej služby v súlade s prílohou č. 1 tohto VZN. V tejto
sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva
obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a
príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
Úhradu za ubytovanie na mesiac na prijímateľa sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby
zvýši o sumu úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie televízneho prijímača,
práčky, chladničky, žehličky, rádia, mikrovlnnej rúry, alebo iného elektrospotrebiča
prijímateľa sociálnej služby, ustanovenú v prílohe č. 1 tohto VZN. Poskytnutie odborných
činností, obslužných činností a ďalších činností si prijímateľ uplatňuje osobitnou žiadosťou
a na poskytnutie týchto činností uzatvára zmluvu o poskytnutí sociálnych služieb.
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Čl. 7
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
7.1 Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume podľa
prílohy č.1 k tomuto VZN. Do úhrady za sociálnu službu nie je možné započítať úhradu za
vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie ďalších a iných
činností a za sociálne bývanie. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady
a platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej
služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
7.2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu podľa svojho
príjmu a majetku, ak tak ustanovuje zákon o sociálnych službách.
7.3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne,
najneskôr do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v hotovosti do pokladne
poskytovateľa sociálnej služby alebo bezhotovostne na účet poskytovateľa sociálnej služby.
Pri každom type platby sa vždy používa pridelený variabilný symbol. Prijímateľ sociálnej
služby môže z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby úhradu vykonať aj
prostredníctvom zodpovedného zástupcu poskytovateľa (ďalej len „garanta sociálnej služby“).
7.4 Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na
prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ
sociálnej služby sa nedohodnú inak.
7.5. Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie, poskytovateľ sociálnej
služby vráti zaplatenú úhradu za stravovanie alebo jej časť vo výške podľa skutočného počtu
vopred odhlásených a neodobratých jedál a to najneskôr do 20 dní od vyúčtovania.
Čl. 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
8.1. Spoločné ustanovenia
1) Na poskytnutie dávok sociálnej pomoci a finančných príspevkov nie je právny nárok.
Môžu sa poskytnúť len do výšky schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok
z kapitoly sociálnej pomoci občanom.
2) Dávky sociálnej pomoci a finančné príspevky nebudú poskytnuté občanom, ktorí majú
voči mestu záväzky, ktorí úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poškodzujú majetok
mesta, alebo nejavia záujem o zabezpečenie alebo zvýšenie príjmu vlastným pričinením.
3) Súbežné poskytovanie dávok sociálnej pomoci a finančných príspevkov sa navzájom
vylučuje.
4) Sociálnu pomoc je možné poskytnúť účelovo aj vecnou formou. Dostupnosť tovarov
a služieb poskytnutých v rámci sociálnej pomoci je zabezpečovaná u zmluvných
dodávateľov. Ak občan s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín, nepožiada o finančný
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s poskytnutím tovaru a služieb
sociálnej pomoci, má nárok na čerpanie tovaru a služieb v cene obstarania tovaru
a služieb.
5) Mesto ako poskytovateľ sociálnych služieb vedie evidenciu a poradovník čakateľov na
zabezpečenie sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Tento poradovník sa vedie podľa
druhu sociálnych služieb. Počet neobsadených miest, alebo počet čakateľov na
zabezpečenie jednotlivých druhov sociálnych služieb je zverejnený na webovom sídle
mesta. Čakateľovi na zabezpečenie sociálnych služieb sa vydá písomné oznámenie
o zaradení resp. o vyradení z poradovníka. Žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb sa
vyradí z poradovníka, ak čakateľ zo subjektívnych dôvodov dvakrát odmietol uzatvoriť
zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.
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8.2. Záverečné ustanovenia
1) Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa riešia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov.
2) Toto VZN sa môže meniť a dopĺňať Mestským zastupiteľstvom v Dolnom Kubíne
podľa potrieb Mesta a podľa právnych noriem schválených po účinnosti tohto
nariadenia.
3) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č.2/2012
4) Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 2.11.2016 na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín
a zverejnený na internetovej stránke Mesta Dolný Kubín.
5) Toto VZN
a. bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín
č.195/2016 zo dňa 24.novembra 2016,
b. bolo vyhlásené dňa 2.novembra 2016 vyvesením na úradnej tabuli Mesta
Dolný Kubín a zvesené 13. decembra 2017,
c. nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017.

V Dolnom Kubíne

25.novembra 2016
Mgr. Roman Matejov
primátor mesta
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Príloha č. 1 k VZN č.8/2016
Suma úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie
Názov a druh sociálnej služby
Ustanovenia
VZN
Ubytovanie v Nocľahárni STOP –ŠANCA- KOTVA - I. Čl.3 ods.3.1
stupeň intervencie
Ubytovanie v Nocľahárni STOP –ŠANCA- KOTVA - II. Čl.3 ods.3.1
stupeň intervencie
Sociálne služby komunitného centra
Čl.3 ods.3.2
Nízkoprahová služba pre deti a rodinu
Čl.3 ods.3.3
Služba pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa
Čl.3 ods.3.4
Úkony domácej opatrovateľskej služby
Čl.3 ods.3.5
Prepravná služba s asistenčnou službou odborného
Čl.3 ods.3.6
personálu do 60 min.
Asistenčné služby prepravnej služby nad 60 minút
Čl.3 ods.3.6
Sociálne služby denného stacionára
Čl.3 ods.3.7
Úhrada za pomoc pri odkázanosti v zariadení
Čl.3 ods.3.7
opatrovateľskej služby na dobu určitú do 30 dní
Sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby
Čl.3 ods.3.8
Z toho celodenná strava (raňajky + obed + večera)

Čl.3 ods.3.8

Čl.3 ods.3.9

Odľahčovacia služba v prirodzenom rodinnom prostredí
Odľahčovacia služba v zariadení opatrovateľskej služby
Sociálne služby denného centra
Služby jedálne denného centra (donáška stravy)
Služby strediska osobnej hygieny bez asistencie
Služby strediska osobnej hygieny s asistenciou personálu
Sociálne bývanie v Ubytovni ŠANCA

Čl.3 ods.3.10
Čl.3 ods.3.11
Čl.3 ods.3.12

Sociálne bývanie v Ubytovni SENIOR

Čl.4 ods.4.2

Zvýšenie úhrady za sociálne bývanie
Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna
osoba a na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2
podlahovej plochy
Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú
dvaja a viac osôb a na jednu osobu pripadá viac ako
8 m2 podlahovej plochy
Ak obytnú bunku s priľahlým príslušenstvom užíva
jedna osoba a na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2
podlahovej plochy
Suma úhrady za užívanie eletrospotrebiča
televízny prijímač, práčka
chladnička, mikrovlnná rúra
elektrický sporák, varič, kanvica
iné elektrospotrebiče
Suma úhrady za poskytovanie iných vecných plnení
(napr.: upratovanie)
Suma úhrady za úschovu cenných vecí
Úhrada za ubytovanie a stravovanie pre príbuzných
prijímateľa sociálnej služby (bez stravy)
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Čl.4 ods.4.1

Čl.4

Jednotka
výkonu
osoba/noc

Výška úhrady
v EUR
1,00

osoba/mesiac

40,00

osoba
osoba
osoba/deň
hodina
km
hodina
8 hodín
deň
osoba/ mesiac
osoba/ mesiac
raňajky/ mesiac
obed/ mesiac
večera/mesiac
hodina
deň
osoba
1 jedlo
hodina
hodina
m2/deň
m2/mesiac
m2/deň
m2/mesiac

bezplatne
bezplatne
5,00
5,00
3,00
5,00
10,00
18,00
540,00
159,60
29,10
87,00
43,50
5,00
18,00
bezplatne
0,30
0,30
5,00
0,14
4,20
0,16
4,80

m2/deň

0,21

m2/mesiac

6,30

m2/deň

0,22

m2/mesiac

6,60

m2/deň

0,23

m2/mesiac

6,90

osoba/mesiac
osoba/mesiac
osoba/mesiac
osoba/mesiac
obytná
miestnosť/hod
osoba/mesiac
Osoba/deň

2,00
1,00
3,00
0,50
5,00

Čl.4

Čl.4

Čl. 6.5.3
Čl. 6.5.4
Čl. 6.5.5

bezplatne
18,00
(13,00)
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Príloha č. 2 k VZN č.8/2016
Výška dávok a finančných príspevkov sociálnej pomoci.
Názov sociálnej pomoci

Sociálna situácia
Hmotná núdza

Jednorazová dávka
sociálnej pomoci

Finančný príspevok pri
narodení dieťaťa

Finančný príspevok pri
nástupe dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku
Finančný príspevok na
stravu

Sociálna núdza
Občan po návrate z výkonu trestu
Občan v dôchodkovom veku
Narodenie v poradí prvého a druhého
dieťaťa
Narodenie v poradí tretieho a každého
ďalšieho dieťaťa
Prvé dieťa ide do školy
Druhé dieťa ide do školy
Tretie a každé ďalšie dieťa ide do školy
Hmotná núdza

Finančný príspevok na
stravu

Hmotná núdza

Finančný príspevok na
stravovanie

Osamelo žijúci občan v dôchodkovom
veku

Finančný príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov
za sociálnu službu

Prijímateľ sociálnych služieb je v I až
III. stupni odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby
Prijímateľ sociálnych služieb je v IV až
VI. stupni odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby

Finančný príspevok na
podporu spoločenského
kontaktu

Podmienky poskytovania
Príjem nižší ako životné
minimum (ďalej len „ŽM“)
Príjem nižší ako 1,3x ŽM
Podanie žiadosti o DhN
Príjem nižší ako ŽM

Výška dávky
a príspevku
50,00 EUR
100,00 EUR
60,00 EUR
100,00 EUR
50,00 EUR

Rodný list dieťaťa
100,00 EUR
Potvrdenie školy o návšteve
predškolského zariadenia ,
riadnej dochádzke do školy
Dohoda o výkone menších
obecných služieb s mestom
minimálne 4 hod. denne
Dohoda o výkone menších
obecných služieb s mestom
minimálne 8 hod. denne
Príjem je nižší alebo rovný
1,5 násobku ŽM, alebo jeho
príjem so spoločne
posudzovanými osobami je
rovný, alebo nižší ako 1,7
násobku ŽM
Rozhodnutie o odkázanosti
na pomoc inej fyzickej
osoby a zmluva
o poskytovaní sociálnych
služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta

Príjem nižší ako životné minimum

Doklad o výške príjmu

Sociálna núdza

Príjem nižší ako 1,7 x ŽM
Lekársky nález

20,00 EUR
50,00 EUR
100,00 EUR
1,45
EUR/deň
2,90
EUR/deň
Príspevok
mesta do
výšky 50 % z
úhrady

Príspevok
mesta do
výšky 50 % z
úhrady
Príspevok
mesta do
výšky 80 % z
úhrady
Príspevok
mesta do
výšky 80 % z
úhrady

Až do výšky
90 %
nákladov

Nepriaznivý zdravotný stav
Preukaz ZŤP
Zdravotné postihnutie
Správa odborného lekára
Patologické závislosti
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Príloha č. 3 k VZN č8/2016
Pasportizácia obytných miestností sociálneho bývania
Názov ubytovne

Ubytovňa ŠANCA

Označenie
obytnej
miestnosti
č.7
č.8
č.9
č.10
č.11

Bližšia špecifikácia

Obytná miestnosť bez priľahlého príslušenstva
Obytná miestnosť bez priľahlého príslušenstva
Obytná miestnosť bez priľahlého príslušenstva
Obytná miestnosť bez priľahlého príslušenstva
Obytná miestnosť bez priľahlého príslušenstva
Chodba
WC
Umýváreň s práčkou
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná miestnosť s priľahlým príslušenstvom
Obytná bunka s priľahlým príslušenstvom
Predsieň
Kúpelňa s WC

Spoločné priestory v Ubytovni
ŠANCA
Ubytovňa SENIOR č. 16 a
č. 16 b
č. 17 a
č. 17 b
č. 18 a
č. 18 b
č. 19 a
č. 19 b
č. 20 a
č. 20 b
č. 21 a
č. 21 b
č. 22 a
č. 22 b
č. 24 a
č. 24 b
č. 25 a
č. 25 b
č. 26 a
č. 26 b
č. 27 a
č. 27 b
č. 28 a
č. 28 b
č. 29 a
č. 29 b
č. 30 a
č. 30 b
Samostatná bunka
Príslušenstvo k obytným
miestnostiam v Ubytovni
SENIOR
Spoločné priestory v Ubytovni chodba
SENIOR na podlaží Spoločenská miestnosť s kuchynkou a WC
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m2
podlahovej
plochy
20,03
20,25
9,90
20,47
10,12
23,90
9,90
10,16
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
14,40
8,54
22,94
2,17
2,50
60,24
27,61
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