
 

Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4. ods. 3. písm. p, § 6 a §11 ods. 4 písm. g, zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa 
uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia vydáva: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
č. 122 

o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia 
za poskytované sociálne služby 
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 122 
o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia 

za poskytované sociálne služby 

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4. ods. 3. písm. p, § 6 a §11 ods. 4 písm. g, zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa 
uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

§ 1 
Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti: 

1) rozhodovanie o odkázanosti na sociálne služby, 
2) poskytovanie sociálnych služieb, 
3) výšky úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Smaragd, 

Sládkovičova č. 30, Hurbanovo, 
4) o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške úhrady za túto službu. 

§ 2 
Účastníci právnych vzťahov 

Podľa § 3 zákona o sociálnych službách účastníkom právnych vzťahov sú: 

1) prijímateľ sociálnej služby 
2) poskytovateľ sociálnej služby 
3) samosprávny orgán. 

§ 3 
Poskytovanie sociálnych služieb 

1. V zmysle § 80 zákona o sociálnych službách Mesto Hurbanovo zriaďuje a kontroluje: 

a) opatrovateľskú službu, 
b) zariadenie pre seniorov. 

2. Mesto Hurbanovo poskytuje a zabezpečuje sociálne služby prednostne prostredníctvom 
právnickej osoby, ktorú na tento účel zriadila alebo založila, a to prostredníctvom 
Zariadenia pre seniorov Smaragd. 

3. Mesto Hurbanovo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného 
poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť 
poskytovanie sociálnej služby ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby, súhlasí. 

4. Mesto Hurbanovo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa 
sociálnej služby na základe dohody mesta s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak mesto nevie poskytnúť alebo zabezpečiť 
poskytovanie sociálnej služby podľa bodov 1 a 2. 

5. Mesto Hurbanovo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods. 2 - 4 tak, že 
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uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci 
poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť. 

§ 4 
Opatrovateľská služba 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Hurbanovo. 

2. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým 
pobytom v meste Hurbanovo na riešenie sociálnej alebo hmotnej núdze. 

3. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá: 

- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách, 

- fyzickej osobe s prechodným pobytom v meste Hurbanovo, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

§ 5 
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a za 
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Smaragd, Sládkovičova č. 30, Hurbanovo 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 
poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak. Za 
opatrovateľskú službu si opatrovaný občan resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne 
posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 
1 ak tento neustanovuje, že občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu podľa § 73 
ods. 10 zákona o sociálnych službách. 

2. Ak podľa odsekov 1 až 5 § 73 zákona o sociálnych službách nevznikne prijímateľovi 
sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto 
povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom 
prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu 
musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným 
predpisom. Na účely povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť u osôb 
uvedených v prvej vete platia ustanovenia § 72 ods. 11, 13 a 15 zákona o sociálnych 
službách rovnako. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby 
zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. 

3. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín 
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných 
sociálnych aktivít v prepočte na 22 pracovných dní, resp. 30 kalendárnych dní, resp. 4 
kalendárne týždne. 

4. Občan si môže s poskytovateľom opatrovateľskej služby dohodnúť aj poskytovanie 
opatrovateľskej služby nad rámec úkonov uvedených v právoplatnom rozhodnutí o 
odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby vydaného Mestom Hurbanovo. 

5. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých 
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úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít, je 
splatná od 25. dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa opatrovateľská služby poskytla, 
najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

6. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší euro cent nadol. 

7. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je: 

a) pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Hurbanovo vo výške 
2,70 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby pri príspevku Mesta Hurbanova vo výške: 
3,93 EUR/za 1 hodinu opatrovateľskej služby. Ak poskytovateľ sociálnej služby obdrží 
dotáciu na „Podporu opatrovateľskej služby“, úhrady za opatrovateľskú službu sa 
znížia v rovnakom pomere, v akom je zabezpečené ich pôvodné vykrytie. 

8. Úhradu je možné realizovať prostredníctvom opatrovateľa formou: 

a) priamej platby do pokladne, alebo 
b) na účet mesta. 

§ 6 
Výšky úhrady za poskytované sociálne služby a nadštandardné služby 

v Zariadení pre seniorov Smaragd, Sládkovičova č. 30, Hurbanovo 

Výška úhrady za bývanie v sume: 0,23 Eur / m2 / osobu / deň, 
(obytné miestnosti): 

Spoločné priestory v sume: 0,40 Eur /m2/osobu/deň (býva sám), 
 0,20 Eur /m2/osobu/deň (bývajú dvaja a viac). 

Stravná jednotka: 

Racionálna strava: 4,37 Eur / deň 
Šetriaca strava: 110 % Racionálnej stravy 
Diabetická strava: 125 % Racionálnej stravy 

Stravná jednotka už obsahuje režijné náklady na výrobu stravy. 
Výška úhrady za používanie elektrospotrebičov a ďalšie služby v zariadení je stanovená: 

a) Používanie mikrovlnnej rúry 2,00 €/mesiac 
b) Používanie elektrickej dvojplatničky 3,00 €/mesiac 
c) Používanie chladničky 2,00/€/mesiac 
d) Používanie televízora 2.00 €/mesiac 
e) Používanie rýchlo varnej kanvice 1,50 €/mesiac 
f) Nákup potravín a iných potrieb 1,00 €/nákup 
g) Pranie nad 8 praní za 1 mesiac 1,00 €/pranie 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

(1) Mestské zastupiteľstvo mesta Hurbanovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o 
poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za 
poskytované sociálne služby uznieslo dňa 13.12.2016 uznesením č. 318/2016-MZ. 

(2) Dodatok č. 3 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 
určenia a platenia za poskytované sociálne služby bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove č. 123/2019-MZ dňa 24.10.2019 a nadobúda účinnosť dňom 
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01.01.2020. 

(3) Dodatok č. 4 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 
určenia a platenia za poskytované sociálne služby bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove č. 375/2021-MZ dňa 25.02.2021 a nadobúda účinnosť dňom 
01.03.2021. 

(4) Dodatok č. 5 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej 
určenia a platenia za poskytované sociálne služby bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove č. 589/2022-MZ dňa 28.04.2022 a nadobúda účinnosť dňom 
01.06.2022. 

 

 Mgr. Peter Závodský 
 primátor mesta 


