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Dôvodová správa:  

Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) - § 71 a § 72 

 

Informačný základ materiálu – hlavný obsah materiálu: 

Mesto Leopoldov má schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 70/2009 o poskytovaní sociálnych 

služieb, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2010.  Dané VZN bolo vypracované v súlade so 

zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov.  Novelou zákona 

vzišla požiadavka na úpravu VZN o sociálnych službách.  Mesto Leopoldov poskytuje v zmysle 

zákona opatrovateľskú službu.  

 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  - 

výňatok 

§ 72 

(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej 

určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce 

alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov znížených 

o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v znení podľa § 71 ods. 6 

a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby 

podľa § 71 ods. 7. . 

 

Na základe výňatku zo zákona Mesto Leopoldov určí sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

teda opatrovateľskú službu a spôsob jej určenia a platenia.  

Vzhľadom na to, že platné VZN číslo 70/2009 o poskytovaní sociálnych služieb vo väčšej miere 

citovalo zákon, návrh VZN číslo 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby navrhuje zrušenie 

pôvodného VZN číslo 70/2009 a upravuje poskytovanie opatrovateľskej služby v medziach zákona.  

Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby môže byť najviac vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov. Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „EON“) sú náklady na mzdy 

opatrovateliek. 

 

Mesto Leopoldov poskytuje opatrovateľskú službu 16 občanom, ktorú zabezpečuje prostredníctvom 

5 opatrovateliek. 4 opatrovateľky sú na celý úväzok a 1 opatrovateľka je na čiastočný úväzok.   

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby (ďalej 

len „OS“)  boli nasledovné: 

Rok 2015 

- mzdové náklady 21 602,40 €/rok 

- EON na 1h/OS 3,23 € 

- priemerne bolo poskytnutých 428,63 hodín OS za mesiac 

- počet opatrovateliek 4 

Rok 2016 

- mzdové náklady 21 319,19 €/rok 

- EON za 1 h/OS 3,12 € 

- priemerne bolo poskytnutých 412,72 hodín OS za mesiac 

- počet opatrovateliek 4 



Rok 2017 

- mzdové náklady 32 729,50 €/rok 

- EON za 1 hod. poskytnutej OS 3,32 € 

- priemerne bolo poskytnutých 603 hodín OS za mesiac 

 

Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby  zmysle VZN č. 70/2009 je 1,30 za 1 hodinu 

poskytovanej služby. 

Príjmy opatrovaných za poskytovanie opatrovateľskej služby (úhrady) boli nasledovné: 

Rok 2015 

- počet opatrovaných 16 

- príjme z úhrad 6 332,00 €/rok 

- rozdiel medzi príjmom za OS a EON – 15 270,40 € 

Rok 2016 

- počet opatrovaných 16 

- príjmy z úhrad 6 907,89 €/rok 

- rozdiel medzi príjmom za OS a EON – 14 411,30 € 

Rok 2017 

- počet opatrovaných 16 

- príjmy z úhrad 8 909,55 €/rok 

- rozdiel medzi príjmom za OS a EON – 23 819,95 € 

 

V navrhovanom VZN č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby je navrhnutá suma úhrady 

vo výške 1,66 €/hodina poskytovanej OS, čo je ½ z ekonomicky oprávnených nákladov (3,32 €) za 

1 hodiny poskytnutej opatrovateľskej služby v roku 2017. 

 

Porovnanie: 

Ak by v roku 2017 bola úhrada za poskytnutie OS vo výške 1,66 €/hodinu pri priemernom počte 

hodín OS 603/ mesiac, príjem z úhrad za poskytovanie sociálnej služby by bol vo výške 11 376,81 

€/ rok čo je viac o 2 467,26 € oproti pôvodným úhradám – 8 909,55 €/ rok pri pôvodnej úhrade 1,30 

€/ hodinu poskytovanej OS.  

 

Návrh VZN Mesta Leopoldov číslo 124/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby bol zverejnený 

na úradnej tabuly mesta a na webovej stránke mesta dňa  9.3.2018. Do dnešného dňa neboli podané 

k návrhu žiadne pripomienky. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom schváliť nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 

124/2018  o poskytovaní  opatrovateľskej služby. 

 

Návrh na nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 124/2018  o poskytovaní opatrovateľskej 

služby 


