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OBEC   BOŠANY 

 
 
 
 

 

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o úhradách za sociálne služby 

rozpočtovej organizácie obce pod názvom  

 Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré,  

so sídlom Hviezdoslavova 230/7, 956 18 Bošany  
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Obecné zastupiteľstvo v Bošanoch podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 

448/2004 Zb. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v zmysle zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) je: 

 definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bošany, 

 spôsob určenia a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle zákona o 

sociálnych službách (za odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ako aj nadštandardné služby a 

iné činnosti), 

 upravuje podmienky úschovy cenných vecí. 

 

(2) Obec Bošany poskytuje sociálne služby dlhodobej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Sv. 

Kataríny Labouré (ďalej len ZPS). V súlade so zákonom o sociálnych službách ide o sociálne 

služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú 

poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby  a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

 

(3) Sociálne služby sa poskytujú s celoročnou pobytovou formou. 

 

(4) ZPS je poskytovateľom sociálnych služieb  za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych 

službách. ZPS je právnická osoba s právnou subjektivitou – rozpočtová organizácia obce -   

založená obcou Bošany, ako verejný poskytovateľ. 

 

(5) V ZPS nemožno poskytovať sociálne služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorého zdravotný 

stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. 

 

Článok 2 

Druhy sociálnych služieb poskytovaných v ZPS 

 

(1) V ZPS sa poskytuje sociálna služba: 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a 

jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov 

 

Článok 3 

Zariadenie pre seniorov, podmienky vedenia zoznamu žiadostí o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby 

 

(1) Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie sociálnej služby v zariadení sociálnych 

služieb Sv. Kataríny Labouré“ (ďalej iba ako „ZpS“) v pôsobnosti obce Bošany (ďalej aj ako 

„žiadateľ“), podá písomnú „Žiadosť o umiestnenie klienta do Zariadenia pre seniorov Sv. 

Kataríny Labouré“ spolu s uvedenými prílohami v žiadosti.  
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(2) Poskytovanie sociálnej služby bude fyzickej osobe zabezpečené podľa zoznamu žiadateľov 

o zabezpečenie sociálnej služby, v ktorom je zaevidovaná jeho žiadosť pod poradovým číslom. 

(3) Na webovom sídle ZpS  www.zpsbosany.sk je zverejnený zoznam žiadateľov o 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. O ďalšom postupe a spôsobe vedenia žiadosti je 

žiadateľ informovaný oznámením o zaradení do zoznamu žiadateľov.  

(4) Významnými kritériami pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby sú okrem dátumu 

podania žiadosti, aj zdravotný stav alebo sociálna situácia žiadateľa, ako aj trvalé bydlisko 

v obci Bošany. 

(5) Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, Obec Bošany  v 

rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne 

(§ 8 ods. 6 zákona osociálnych službách). 

(6) Žiadateľ zaradený do zoznamu žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby na poskytovanie 

sociálnej služby v ZpS, bude zo zoznamu vyradený, ak: 

a) po vyzvaní ZpS odmietne umiestnenie z dôvodu umiestnenia v inom zariadení 

sociálnych služieb, 

 b) po vyzvaní ZpS odmietne nastúpiť do ZpS, okrem vážnych dôvodov (hospitalizácie, 

liečebný a kúpeľný pobyt apod.) 

c) žiadateľ zomrie. 

 

 

Podmienkou poskytnutia služby: 

Podľa odseku 1 písm. a) je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej 

služby vydané v mieste trvalého pobytu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. 

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa nevyžaduje, ak fyzická osoba v súlade s ods. 1 

písm. b) tohto ustanovenia potrebuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení z iných vážnych 

dôvodov podľa § 8 ods. 6. zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá bude platiť 

úhradu za sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (EON). 

 

V ZPS sa poskytuje: 

1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie 
5. stravovanie 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

7. osobné vybavenie 

 utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 

 zabezpečuje záujmová činnosť 

 zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje ZPS ošetrovateľskú starostlivosť 

podľa § 22 zákona o sociálnych službách. 

 

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v rozsahu ZPS, výšku a spôsob úhrady za sociálne 

služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o 

sociálnych službách. 

 

Článok 4 

Výška úhrady za sociálnu službu v zariadení 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby (PSS) je povinný platiť  úhradu za poskytovanú sociálnu službu v 

sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN. Sociálna služba je 

odborná činnosť, obslužná činnosť, ďalšia činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú 

klientovi poskytované podľa druhu sociálnej služby. 

http://www.zpsbosany.sk/
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(2) Výška úhrady za poskytované sociálne služby v ZPS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 

násobok počtu dní príslušného kalendárneho mesiaca a dennej úhrady, maximálne však do 

výšky EON. 

 

(3) Celková úhrada za starostlivosť v zariadení v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sa rovná 

súčtu výšok úhrad za:  

a) ubytovanie 

b) stravovanie 

c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

 

4. Prijímateľ sociálnej služby neplatí za odbornú činnosť: sociálne poradenstvo, sociálnu  

rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, osobné vybavenie, úschovu cenných vecí, zabezpečenie 

záujmovej činnosti. 
 

(5) Neprítomnosťou v ZPS sa rozumie prerušenie poskytovania starostlivosti v ZPS. Za prerušenie 

poskytovania starostlivosti sa považuje: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, 

b) iný dôvod, ak ho uzná a povolí štatutár zariadenia (na základe vopred oznámenej 

neprítomnosti), 

V týchto prípadoch klient platí v plnej výške len úhradu za ubytovanie. 

 

(6) Pri nástupe do zariadenia počas kalendárneho mesiaca platí klient za tento mesiac odo dňa 

nástupu do zariadenia pomernú časť úhrady za starostlivosť v zariadení podľa počtu dní, počas 

ktorých sa klientovi poskytuje starostlivosť v zariadení. 

 

(7) Ak u klienta došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v ZPS bez vopred ohlásenej 

neprítomnosti, zaplatená úhrada za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb sa 

nevracia. 

 

 

Článok 5 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

 

(1) Denná sadzba úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 

úkonoch sebaobsluhy na deň sa stanovuje 0,00 € pre jedného klienta v ZPS obce Bošany 

 

 
Článok 6 

Výška úhrady za ubytovanie 

 

(1) Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti príslušenstvom, 

užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. 

 

Za ubytovanie sa považuje: 

 príslušenstvo obytnej miestnosti, WC, sprchy, 

 prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod 

elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické 

zariadenie, 

 základné vybavenie obytnej miestnosti (lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, nočný stolík ), 

 základné vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti ( umývadlo, zrkadlo, televízor ), 
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 spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište,  

 vecné plnenie spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie 

spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, 

odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu a vybavenie zariadenia sociálnych 

služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou, poistenie budov a zariadení, 

zákonné revízie a deratizácia. 
 

(2) Denná sadzba úhrady za poskytovanie ubytovania na jedno-lôžkovej izbe pre jedného klienta 

v ZPS  je 16,48 €/deň. 

 

(3) Denná sadzba úhrady za poskytovanie ubytovania na dvoj-lôžkovej izbe pre jedného klienta v 

ZPS je 15,48 €/deň. 

Článok 7 

Výška úhrady za stravovanie 

 

(1) Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek 

a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú 

náklady na suroviny, ktoré uhrádza PSS. Za celkovú hodnotu stravy sa  považujú  náklady na  

suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 

 

(2) Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia. 

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy na 

dobu jedného/dvoch kalendárnych týždňov vopred. Jedálny lístok zostavuje stravovacia 

komisia. Jedálny lístok schvaľuje štatutár ZPS . 

 

(3) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pri diabetickej 

diéte  sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata,  obed, olovrant, večera  a druhá 

večera. 

 

(4) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania odborného ošetrujúceho lekára. 

 

(5) Stravná jednotka pre klienta, ktorému sa poskytuje sociálna služba formou celoročného pobytu 

v ZPS, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu pri poskytovaní 

racionálnej, šetriacej a žlčníkovej stravy je 4,40 €/deň. Stravná jednotka sa zvyšuje o 10% na 

deň na klienta, ktorému sa poskytuje diabetická a celiatická strava. Stravná jednotka diabetickej 

stravy je 4,84 €/deň. 

 

 

 

(6) Výšku stravnej jednotky na základe žiadosti ZPS schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Bošany 

 

Pobytová forma 
Racionálna, šetriaca 
a žlčníková strava 

% 
Náklady 

potravinové + režijné 

Raňajky 0,75 17 0,75 + 0 

Desiata 0,40 9 0,40 + 0 

Obed 1,76 40 1,76 + 0 

Olovrant 0,40 9 0,40 + 0 

Večera 1,09 25 1,09 + 0 

spolu 4,4  4,40 + 0 
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Pobytová forma Diabetická strava % 
Náklady  

potravinové + režijné 

Raňajky 0,78 16 0,78 + 0 

Desiata 0,39 8 0,39 + 0 

Obed 1,94 40 1,94 + 0 

Olovrant 0,39 8 0,39 + 0 

Večera 1,06 22 1,06 + 0 

II. večera 0,28 6 0,28 + 0 

spolu 4,84  4,84 + 0 

    

Pobytová forma Celiatická % 
Náklady  
potravinové + režijné 

Raňajky 0,78 16 0,78 + 0 

Desiata 0,39 8 0,39 + 0 

Obed 1,94 40 1,94 + 0 

Olovrant 0,39 8 0,39 + 0 

Večera 1,34 28 1,34 + 0 

spolu 4,84  4,84 + 0 
 

(7) Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci. 

 

(8) Odhlásenie stravy je možné len na celý deň v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby 

z dôvodov uvedených v čl. III., ods. 5, písm. b, tohto VZN minimálne 1 deň vopred do 8,00 

hodiny. V prípade náhleho prerušenia poskytovania soc. služby z dôvodov uvedených v čl. III., 

ods. 5, písm. a, a c, tohto VZN sa odoberanie stravy odhlási bezprostredne po nástupe klienta do 

zdravotníckeho zariadenia, alebo nasledujúcim dňom po dni úmrtia. 

 

(9) Na počte odoberaných jedál sa klient dohodne s poskytovateľom sociálnych služieb v Zmluve o 

poskytovaní sociálnych služieb. 

 

(10) Stravovanie je možné poskytnúť so súhlasom štatutárneho zástupcu ZPS aj ďalším fyzickým 

osobám, ak to umožňujú prevádzkové podmienky zariadenia, poskytovaniu nebránia 

hygienicko-epidemiologické a bezpečnostné dôvody  a nezhorší sa tým úroveň stravovania  v 

zariadení. 

 

 

Článok 8 

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenia a údržbu bielizne 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby – klient platí úhradu za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu 

bielizne a šatstva na deň vo výške 1€/deň. 
 

 

Článok 9 

Výška úhrady za ďalšie činnosti 

 

(1) Klient platí úhradu za ďalšie činnosti na deň a klienta v zariadení vo výške 0,00 € . 
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Článok 10 

Splatnosť úhrady a spôsob platenia 

 

(1) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí klient v čiastočnej výške podľa spracovaného 

cenníka zariadenia v súlade s týmto VZN a podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, pri nástupe do zariadenia platí úhradu v 

deň nástupu. 

(2) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí klient bez posúdenia na odkázanosť (samoplatca) 

v plnej  výške ekonomicky oprávnených nákladov  podľa spracovaného cenníka zariadenia 

v súlade s týmto VZN a podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najneskôr do 25. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca, pri nástupe do zariadenia platí úhradu v deň nástupu. 

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 

15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca: 

 

a)  na účet poskytovateľa sociálnych služieb alebo  

b) hromadnou výplatnou listinou zo Sociálnej poisťovne Bratislava 

 

(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve o 

poskytovaní sociálnej služby. 

 

(4) Klient platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa výšky príjmu a majetku. 

 

 

Článok 12 

Ďalšie činnosti 

 

A. Osobné vybavenie 

 

(1) Rozsah osobného vybavenia (šatstvo, obuv a hygienické potreby) určuje štatutár ZPS. 

 

(2) Osobné vybavenie poskytuje ZPS s celoročnou formou pobytu fyzickej osobe v súlade so 

zákonom, s prihliadnutím na jej potreby, zdravotný stav. 

 

(3) Fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv sa toto 

poskytne v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a 

obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv. 

 

(4) Sumu úhrady za poskytovanie osobného vybavenia dohodne individuálne poskytovateľ 

sociálnej služby s klientom. 

 

B. Úschova finančných prostriedkov a cenných vecí 

 

(1) Zodpovedný pracovník v ZPS prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a 
finančnej hotovosti fyzickej osoby, ktorá o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia, alebo 

počas pobytu na základe zmluvy o úschove. 

 

(2) ZPS vedie evidenciu cenných vecí vrátané vkladných knižiek prevzatých do úschovy v knihe 
úschov. Vklady a výbery finančnej hotovosti fyzických osôb sa zaznamenávajú do pokladničnej 

knihy klienta. ZPS je povinné vytvoriť osobitný bezpečný priestor, napr. trezor na úschovu 

cenných vecí. 
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(3) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. 
 

(4) Zodpovedný pracovník v ZPS vedie dokumentáciu súvisiacu s dedičským konaním po 

zomrelých fyzických osobách. 
 

(5) Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme 

zariadenie do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu prijímateľa. Bez žiadosti zákonného 
zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže zariadenie prevziať cenné veci do úschovy na 

nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia , zničenia alebo straty týchto cenných 
vecí. Riaditeľ zariadenia bez zbytočného odkladu o úschove upovedomí zákonného zástupcu 

prijímateľa. 
 

(6) Zariadenie raz za rok vykonáva inventarizáciu cenných vecí, vrátane vkladných knižiek 
prevzatých do úschovy. 

 

C. Záujmová činnosť 

 

(1) ZPS vykonáva a zabezpečuje záujmovú činnosť, pod čím sa rozumie kultúrna činnosť, 

spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj 

schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. V rámci záujmovej činnosti sa tiež môžu 

realizovať prvky terapie s klientmi: muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia, pohybová terapia, 

arteterapia, reminiscenčná terapia a iné podľa možností a podmienok zariadenia. 

 

(2) ZPS môže vykonávať, zabezpečovať alebo vytvárať podmienky na vykonávanie iných činností 

uvedených v §16 až §18 zákona o sociálnych službách a vykonávať, zabezpečovať alebo 

vytvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách 

neupravuje, ale zvyšuje kvalitu sociálnej služby a klient s poskytovateľom sa na  ich 

poskytovaní dohodli. 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad v nadväznosti na zmeny EON a to zmenou tohto 

nariadenia. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Bošany  

uznesením číslo 6/4/21 zo dňa 12.4.2021 a nadobúda účinnosť od 1.5.2021 
 

(3) Uznesením číslo 5/4/2021 sa ustanovila účinnosť VZN č. 4/2020 O úhradách za sociálne služby 

rozpočtovej organizácie obce pod názvom Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré, so 

sídlom Hviezdoslavova 230/7, 956 18 Bošany 
 

(4) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Bošany. 
 

(5) Neoddeliteľnou súčasťou VZN je príloha č. 1 
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Príloha č.1 
 

 

Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré 
 

Stanovenie výšky úhrad za poskytované sociálne služby  

 cenník platný odo dňa účinnosti VZN 

 
Stanovenie výšky úhrad za poskytované sociálne služby sa vydáva v súlade s VZN č. 4/2020 o 

úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov Sv. Kataríny Labouré v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošany. 

 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

stupeň odkázanosti IV.-VI.        0,00 €/deň 

 

Výška úhrady za stravovanie: 

a) racionálna, šetriaca, žlčníková strava                      4,40 €/deň 

b) diabetická a celiatická  strava       4,84 €/deň 

 

Výška úhrady za ubytovanie: 

a) ubytovanie na jedno lôžkovej izbe      16,48 €/deň 

b) ubytovanie na dvoj lôžkovej izbe      15,48 €/deň 

 

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva:   1,00 €/deň 

 

 Výška úhrady za nadštandardné služby: 

 používanie vlastného rádia      0,50 € /ks/ mesiac 

 používanie vlastnej varnej kanvice, mikrovlnnej rúry   1,00 € /ks/ mesiac 

 

 

V prípade vzniknutej škody zavinenej klientom ZPP vo výške skutočných nákladov na odstránenie 

škody. 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách za sociálne 

služby poskytované Zariadením sv. Kataríny Labouré, Hviezdoslavova 230, 956 18 Bošany. 

 

Sociálna služba Forma pobytu EON na jedného klienta /mesiac 

ZPS Celoročný pobyt 999,77 € 

 

 

Výška úhrad je schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Bošany číslo 6/4/2021 zo dňa 

12.4.2021 s účinnosťou od 1.5.2021 


