
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 7/2015  

KTORYM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
DOLNÝ KUBÍN Č.2/2012 O SOCIÁLNEJ POMOCI, SOCIÁLNYCH 

SLUŽBÁCH A ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY 
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  PÔSOBNOSTI MESTA DOLNÝ KUBÍN 
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Mesto Dolný Kubín na základe ust.§ 6, ods. 1 a ust. § 11 ods.4 písm. g zákona SNR 

č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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, zákonom 

č.36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín 

č.7/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o sociálnej pomoci, 

sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Dolný 

Kubín. 

Článok 1 

Účel vydania nariadenia 

     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č.2/2012 o sociálnej pomoci, 

sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Dolný 

Kubín sa mení a dopĺňa takto: 

a) v článku IV odsek 11.5. 1) sa slová „1,3 násobku“ nahrádzajú slovami „1,4 násobku“, 

b) v článku IV odsek 11.5. 2) sa slová „20 % sumy“ nahrádzajú slovami „25 % sumy“, 

c) v článku IV odsek 11.5. 3) sa slová „50 % sumy“ nahrádzajú slovami „60 % sumy“, 

d) v článku IV odsek 11.5. 4) sa slová „70% sumy“ nahrádzajú slovami „suma“, 

e) v článku IV odsek 11.5. 5) sa slová „1,3 násobku“ nahrádzajú slovami „1,4 násobku“, 

f) v článku IV odsek 11.5. 6) sa slová „1,3 násobku“ nahrádzajú slovami „1,65 

násobku“, 

g) v článku IV odsek 11.5. 7) sa slová „rodičia alebo deti“ nahrádzajú slovami 

„zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia“ 

h) v článku V odsek 12.3. 4) sa slová „minimálne 4 hodiny“ nahrádzajú slovami 

„minimálne 8 hodín“ 

i) Príloha č.1 k VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne 

služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín znie nasledovne : 
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Názov a druh sociálnej služby EON  

v EUR 

Jednotka   

výkonu 

Maximálna výška   

úhrady (*) v EUR 

Základné sociálne poradenstvo 6,71 hodina bezplatne 

Ubytovanie v Nocľahárni STOP –ŠANCA- KOTVA - I. 

stupeň intervencie 

12,62 osoba/noc 1,00 

Ubytovanie v Nocľahárni STOP –ŠANCA- KOTVA - II. 

stupeň intervencie 

378,64 lôžko/mesiac 30,00 

Ubytovanie v Nocľahárni STOP –ŠANCA- KOTVA - III. 

stupeň intervencie 

378,64 lôžko/mesiac 30,00 

Sociálne služby komunitného centra 6,71 osoba bezplatne 

Ubytovanie na určitý čas v Ubytovni NÁDEJ -  podlahová 

plocha  

1,52  m2/mesiac 1,52 

Ubytovanie na určitý čas v Ubytovni NÁDEJ-  vodné a stočné 3,00  osoba/ mesiac 3,00 

Pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne v stredisku os. hyg. 1,00  kg 1,00 

Využitie strediska osobnej hygieny  1,00  Osoba/ deň 1,00 

Úkony domácej opatrovateľskej služby  5,13 hodina 3,00 

Možnosť  

príspevku mesta do 

výšky  80 % 

Prvá  hodina opatrovateľskej služby v čase od 15,30 hod. do 

22,00 hod. 

5,13 hodina 5,13 

Možnosť  

príspevku mesta do 

výšky  80 % 

Každá ďalšia hodina opatrovateľskej služby  od 22,00 hod. do 

7,30 hod 

5,13 hodina 5,13 

Monitorovanie potreby pomoci – dištančný dohľad x mesiac 10,00 EUR 

Prepravná služba s asistenčnou službou odborného personálu 

do 1 hod. 

1,52  km 0,80 

 

Asistenčné služby prepravnej služby nad 30 minút 5,13 hodina 5,13 

Úhrada za pomoc pri odkázanosti v dennom stacionári 

zariadenia opatrovateľskej služby ( bez stravy) 

18,08 deň 18,00 

Možnosť  

príspevku mesta do 

výšky  80 % 

Celodenná strava v dennom stacionári ( raňajky, obed, večera) 5,32 deň 5,32 

Sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby 542,41 osoba/ mesiac 222,41 

                          Z toho 0,97 raňajky  

 2,90 obed  

 1,45 večera  
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Ošetrovateľská starostlivosť  5,13 hodina 5,13 

Možnosť  

príspevku mesta do 

výšky  80 % 

Odľahčovacia služba v prirodzenom rodinnom prostredí 5,13 hodina 5,13 

Odľahčovacia služba v zariadení opatrovateľskej služby 18,08 deň 18,00 

Pobyt a sociálne služby v dennom centre  x osoba bezplatne 

Cena jedál jedálne denného centra 0,97 raňajky 0,97 

Cena jedál jedálne denného centra 2,90 obed 2,90 

Cena jedál jedálne denného centra 1,45 večera 1,45 

Donáška (dovoz)  jedla osobe odkázanej na pomoc inej 

fyzickej osoby 

0,55 1 jedlo 0,30 

Požičiavanie pomôcok osobám s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo osobám, ktoré sa náhle ocitli 

v nepriaznivom zdravotnom stave 

x Cena dohodou x 

 

(*) Výška úhrady za sociálnu službu sa v súlade s § 72 ods.2 určuje najviac vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby 

v zariadení (napr.: z verejných zdrojov MPSVaR), príjem z úhrady ekonomicky oprávnených 

nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby (napr. od inej obce alebo VÚC) alebo o výšku 

príspevku mesta na jednotku výkonu sociálnej služby. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia  

Toto VZN nadobúda účinnosť 01.04.2015 
 
 

                                                                                                      Mgr. Roman Matejov                                                                                                    

                                                                                                              primátor mesta   


