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Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom na základe § 4 ods. 3 písm. p/ a § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v 

nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)  v y d á v a  toto VZN: 

 

Článok  I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

 a) pôsobnosť obce v rámci zákona o sociálnych službách 

 b) poskytovanie sociálnych služieb v obci.  

 



Článok II. 

Poskytovanie sociálnych služieb 

1. Obec Kalná nad Hronom môže v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečiť 

prostredníctvom verejného poskytovateľa Centrum pomoci Kalná, n.o. poskytovanie 

týchto sociálnych služieb:  

a) Opatrovateľská služba 

b) Prepravná služba 

c) Denné centrum 

d) Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

e) Požičiavanie pomôcok 

f) Monitoring a signalizácia potreby pomoci  

g) Zariadenie pre seniorov 

2. Podmienky poskytovania sociálnych služieb sú upravené v zákone o sociálnych službách 

a zmluvou o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorenou medzi poskytovateľom 

a prijímateľom sociálnej služby.  

 

Čl. III. 

Úhrady za poskytované sociálne služby 

1. Prijímateľ  sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu. 

2. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 

a platenia úhrady zmluvou v súlade s §72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. 

3. Suma úhrady za sociálnu službu: 

3.1 Opatrovateľská služba: najviac vo výške 1 € za hodinu poskytovanej služby. 

3.2 Prepravná služba: najviac vo výške 0,50 € za km poskytovanej služby. 

3.3 Denné centrum: služba sa poskytuje bezplatne. 

3.4 Terénna sociálna služba krízovej intervencie: služba sa poskytuje bezplatne. 

3.5 Požičiavanie pomôcok: úhrada za zapožičanie pomôcky za mesiac poskytovanej 

služby najviac vo výške : 

a) Invalidný vozík     7 € 

b) Antidekubitný matrac s kompresorom  10 € 

c) Antidekubitný matrac guličkový  10 € 

d) Stolička do vane    2 € 

e) WC kreslo     5 € 

f) Rotoped      5 € 



g) Chodítko dvojkol. s podperou   3,50 € 

h) Chodítko trojkol. samobrzdiace  4 € 

i) Chodítko podporné jednoručné  1 € 

j) Barle francúzske, nemecké   1 € 

k) Stacionárny bicykel    5 € 

l) Polohovateľná posteľ    15 € 

 

3.6 Monitoring a signalizácia potreby pomoci: úhrada za poskytovanú službu je vo 

výške 15 € za mesiac.  

3.7 Zariadenie pre seniorov : úhrada za poskytovanú službu je najviac vo výške 550 €/ 

mesiac za poskytovanú službu. Táto úhrada za službu je stanovená  ako rozdiel 

ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie sociálnej služby  

predchádzajúceho rozpočtového roka na mesiac  na prijímateľa sociálnej služby  

a finančného príspevku Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na prijímateľa 

sociálnej služby na príslušný kalendárny rok.   

3.7.1 Úhrada za poskytovanú službu sa skladá z úhrad za poskytovanie činnosti: 

a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby - 

ošetrovateľskú starostlivosť. 

b) obslužné činnosti - ubytovanie - stravovanie - upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržba bielizne. 

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

stanovená podľa stupňa odkázanosti:  

IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hodín)  

V. stupeň odkázanosti (8 – 12 hodín)  

VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín)  

3.7.3 Suma úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť je stanovená za deň 

poskytovania tejto činnosti.  

3.7.4 Suma úhrad za ubytovanie je stanovená za : 

a) Jednolôžková izba výmera: 10,0 m
2
 / deň / lôžko  

b) Dvojlôžková izba : výmera: 16,00 m
2
 / deň / lôžko  

3.7.5 Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje 

sociálna služba v zariadení pre seniorov sa skladá z : raňajky, desiata , obed, 

olovrant , večera a je stanovená vo výške na deň. 

3.7.6 Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v 



kalendárnom mesiaci.  

3.7.7 Prijímateľ, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov 

celoročnou formou pobytu je povinný odoberať stravu v rozsahu minimálne 

dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.  

3.7.8 V prípade, že prijímateľ sociálnej služby doloží potvrdenie odborného lekára 

o tom, že nemôže odoberať stravu z vážnych zdravotných dôvodov, bude táto 

skutočnosť zaznamená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  

3.7.9 Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená 

na deň.  

3.7.10 Výška úhrady za poskytnutý sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie 

úradných záležitostí je stanovená na  hodinu poskytovanej služby.  

3.7.11 Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované v zariadení pre 

seniorov sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady pri 

poskytovaní celoročnej sociálnej služby.  

3.7.12 Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov neplatí úhradu za 

odborné, obslužné 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 a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú 

inak. Za deň neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre 

seniorov sa považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby 

v zariadení pre seniorov nezdržuje celých 24 hodín. 

3.7.13 Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bol umiestnený v zariadení pre seniorov 

z iných vážnych dôvodov v zmysle § 35 ods.1 písm, b) zákona o sociálnych 

službách, bude úhrada za poskytované sociálne služby určená podľa cenníka 

poskytovateľa, najviac do výšky tohto VZN.  

4. Verejný poskytovateľ Centrum pomoci Kalná, n.o. určuje sumu úhrady za sociálnu 

službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou v súlade s platným cenníkom 

poskytovaných sociálnych služieb dostupným na stránke obce www.kalna.eu. a stránke 

organizácie www.cpkalna.sk.  

Čl. IV. 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej 

osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu /§ 92 zákona o soc. službách/. 

http://www.kalna.eu/
http://www.cpkalna.sk/


2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1. sa podáva obci Kalná 

nad Hronom. Bližšie informácie sú k dispozícii v kancelárii Centra pomoci Kalná n.o. 

3. Centrum pomoci Kalná n.o. je  poverená vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na 

účely vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 80 písm. u) zákona 

o soc. službách. 

4. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v 

zmysle §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Čl. V. 

Spoločné ustanovenia 

1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto služby sa primerane použije 

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z.z. 

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane 

použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách. 

 

                                                                   Článok VI. 

                                                        Záverečné ustanovenie  

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kalná nad Hronom bolo schválené Uznesením 

č. 1/VIII./2022/OZ na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom, 

ktoré sa konalo dňa 07.02.2022 a nadobúda účinnosť dňom 04.03.2022.   

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 34/2017 O poskytovaní sociálnych 

služieb na území obce Kalná nad Hronom.  

 

 

V Kalnej nad Hronom, dňa 14.02.2022 

 

 

 

                                                                                                     ............................... 

                                                                                                      Ing. Ladislav Éhn                                                                                                  

                                                                                                   starosta obce 


