Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej na svojom 12. zasadnutí, konanom dňa 19.3.2008, na
základe § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
zmien a doplnení uznesením č. 178-19/III-2008-MsZ v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dobšiná č. : 107
o poskytovaní starostlivosti v Zariadení opatrovateľskej služby v Dobšinej a o spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby spojené s poskytovaním
starostlivosti v Zariadení opatrovateľskej služby v Dobšinej.

Mesto Dobšiná zriadilo zariadenie opatrovateľskej služby na poskytovanie starostlivosti pre
občanov, ktorí sú pre vysoký vek, osamelosť a nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na služby tohto
zariadenia.
Čl. 1
Poskytovanie služieb v zariadení opatrovateľskej služby
1.Služby v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú:
- občanovi Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Dobšiná
- občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Dobšiná, ale má trvalý
pobyt v obciach mikroregiónu Dobšiná, ktorý tvoria obce: Vyšná Slaná, Rejdová, Henckovce,
Stratená, Dedinky, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo
2. Starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby sa občanovi poskytuje celoročne.
3. V zariadení opatrovateľskej služby možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý podľa
posudku príslušného orgánu (zdravotnícke zariadenie, obvodný lekár) je odkázaný na
zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu v jeho byte.
4. V zariadení opatrovateľskej služby nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému sa
poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.
5. V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou
je:
- bývanie
- zaopatrenie.
Čl. 2
Podrobnosti o bývaní, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za bývanie
1. Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za

a) obytnú miestnosť izba, ktorú občan využíva na bývanie
b) príslušenstvo obytnej miestnosti : predsieň, kuchyňa, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový alebo
sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
c) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti najmä: rozvod elektrickej energie, rozvod vody,
rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
d) vybavenie obytnej miestnosti najmä: lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, záclona a vybavenie
príslušenstva obytnej miestnosti,
e) spoločné priestory a ich vybavenie: spoločenská miestnosť, denná miestnosť.
f) vecné plnenia spojené s bývaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie,
dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, vody, odvádzanie odpadových vôd, odvoz odpadu, a i.
2. Výška úhrady za bývanie v zariadení opatrovateľskej služby sa určí ako súčin dennej sadzby
úhrady za používanie jedného m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti ,
ktoré občan využíva.
3. Denná sadzba za užívanie l m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti je 2,- Sk, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia
obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a obytných
priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
4. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy
miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.
Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej meistnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej
plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa znižuje o 25 %.
5. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že
veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto
podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
6. Úhrada za bývanie určená podľa ods. 2 sa zvyšuje na deň a na občana o sumu
a) 7,- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan
b) 4,- Sk, ak podlahovú plochu užívajú dvaja občania
c) 2,- Sk, ak podlahovú plochu užívajú traja občania a na jedného občana pripadá viac, ako 8 m²
podlahovej plochy obytnej miestnosti.
7. Úhrada za bývanie v zariadení opatrovateľskej služby, v ktorom sa poskytuje starostlivosť
celoročne podľa ods. 2 – 6 sa znižuje na deň a občana o
a) 5,- Sk, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej
energie,
b) 1,- Sk, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu plynu,
c) 2,- Sk, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu vody.
8. Ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú viacerí občania a ak je obytná
miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, plynu, úhrada za
bývanie v ZOS sa znižuje na deň a občana o pomernú časť zo sumy ustanovenej :
a) v ods. 7 písm. a) podľa počtu občanov, ktorí užívajú podlahovú plochu príslušenstva obytnej
miestnosti,
b) v ods. 7 písm. b) podľa počtu občanov, ktorí užívajú podlahovú plochu príslušenstva obytnej
miestnosti.

9. Na určenie úhrady za bývanie v ZOS podľa ods. 2, ak je obytná miestnosť vybavená meracím
zariadením na meranie odberu vody a ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú
viacerí občania platí ods. 7 písm. c) rovnako.
Čl. 3
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za zaopatrenie
1. Výška úhrady za zaopatrenie v ZOS je 17,- Sk na deň a na občana a určuje sa v prepočte na 30
kalendárnych dní za mesiac.
2. Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v ZOS (plánovaného prerušenia ohláseného vopred)
občan úhradu za zaopatrenie neplatí, no úhradu za bývanie hradí v plnej výške.
Čl. 4
Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča
1. Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča (televízor, magnetofón) je 0,50 Sk na
spotrebič a deň.
2. Výška úhrady za používanie vlastnej chladničky, varnej kanvice, variča je 1,- Sk na spotrebič a
deň.
Čl. 5
Spôsob platenia úhrady za poskytovanie služieb v ZOS
1. Občan je povinný platiť úhradu za služby poskytované v zariadení, a to za zaopatrenie a bývanie.
2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnuté služby podľa výšky príjmu a majetku.
3. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť vlastným príjmom, užívaním
vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo nájmom vlastného majetku.
4. Na účely úhrady za sociálnu službu podľa ods. 1. sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie
dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje.
5. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v ods. 1. sa od príjmu občana odpočítava úhrada za
inú sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej
služby.
6. Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby, ak jeho
príjem je nižší alebo ak sa rovná 75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu,
ustanovenú osobitným predpisom, 1 ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení
opatrovateľskej služby celoročne.
7. Ak príjem občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby, je vyšší
ako 75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, ustanovenú osobitným predpisom,
občan platí úhradu za starostlivosť v ZOS alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto
občanovi zostala z príjmu suma určená v ods. 6.
8. Mesto Dobšiná požaduje úhradu za poskytovanie sociálnych služieb postupne od manžela a detí
ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v ZOS
alebo platí len časť tejto úhrady. Úhrada od týchto osôb sa uskutočňuje na základe písomnej dohody
medzi mestom Dobšiná a dotknutými osobami.
9. Ak medzi mestom Dobšiná a osobami, uvedenými v bode 8. nedôjde k dohode o úhrade,
rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť úhradu a o výške úhrady mesto Dobšiná.

10. Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ZOS vyživovaciu
povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku.
11. Od tejto povinnosti sú oslobodené:
a) deti, ktorých výchovu žiadateľ o prijatie do zariadenia opatrovateľskej služby nevykonával
osobne (napr. výchova bola zabezpečená na základe rozhodnutia súdu druhým rodičom alebo
formou náhradnej rodinnej starostlivosti, resp. ústavnou výchovou)
b) manžel, s ktorým žiadateľka o prijatie do zariadenia opatrovateľskej služby v posledných 5
rokoch neviedla spoločnú domácnosť a nemala s ním spoločný trvalý pobyt.
12. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v ZOS sa určí na základe „Výpočtového listu“
a „Evidenčného listu pre výpočet úhrady za užívanie bytu“po predložení dokladov o výške príjmu a
majetku žiadateľky.
Čl. 6
Spôsob skončenia poskytovania starostlivosti v ZOS
1. Poskytovanie starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby môže byť ukončené:
a) na základe vlastnej žiadosti občana
b) na základe rozhodnutia mesta Dobšiná
c) smrťou ubytovaného občana
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 5.4.2008.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej.

Karol H o r n í k
primátor mesta

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Dobšinej na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25. 10.
2007 prijali tieto uznesenia:
- vo veci rekonštrukcie námestia súhlasili s vypracovaním viacerých návrhov, a to najmenej
od troch projektantov
- vo veci výstavby veterného parku Dobšiná – Telgárt poslanci zobrali na vedomie stanoviská
komisií MsZ, ktoré nesúhlasia s návrhom výstavby veterného parku a doporučili jednanie
so starostkou obce Telgárt a starostom obce Rejdová
- poslanci schválili členstvo mesta Dobšiná v Občianskom združení Dobšinského kraj
- poslanci schválili rozšírenie kamerového systému o monitorovanie športového areálu na
sídlisku Rozkvet treťou kamerou
- poslanci schválili kúpu motorového vozidla TATRA T 815 s hydraulickou rukou pre
Mestské
lesy Dobšiná, s. r. o.
Úplné znenie uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ Dobšiná je zverejnené na verejnej
tabuli č. 1 pred kultúrnym domom.

Dôvodová správa
k VZN o zariadení opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Dobšinej patrilo pod Okresný úrad Rožňava.V zmysle zák.
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky mesto Dobšiná prevzalo zariadenie opatrovateľskej služby a uznesením č.
285-28/VI-2002-MsZ zriadilo dňa 1. 7. 2002 Zariadenie opatrovateľskej služby, sídlo Ul. SNP č.
620, Dobšiná.
Spôsob úhrady a výška úhrady za služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa
určovali podľa vykonávacej vyhlášky MPSVaR SR č. 246/2001 na vykonanie niektorých ustanovení
zákona o sociálnej pomoci.
Uvedená vyhláška bola zrušená. Štát prenechal právomoc obciam a mestám, aby si výšku poplatkov
za služby poskytované v zariadeniach upravili podľa vlastných potrieb. Preto bolo potrebné
vypracovať VZN.
V návrhu sú také isté poplatky, aké boli pod vedením okresného úradu.
Vzhľadom k tomu, že v zariadení žijú obyvateľky-vdovy, ktorých jediným zdrojom príjmu je
vdovský dôchodok len o niečo prevyšujúci hranicu životného minima, poplatky neboli zvyšované.
Prevádzka a mzdové náklady tohto zariadenia sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu
MF SR. V prípade, ak transfer zo štátneho rozpočtu nepostačuje, chýbajúce zdroje sú kryté
príjmami za služby poskytované v ZOS.
Na rok 2008 je schválený rozpočet pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 845 tisíc Sk, z
toho dotácia zo štátneho rozpočtu činí 821 tisíc Sk.

Zapísala :
T. Balážiková

