
Mestské zastupiteľstvo mesta 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. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
v znení neskorších predpisov 

 
v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách 
a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín 

 
Čl. I. Všeobecné ustanovenia  

1. Účel nariadenia 
 
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“)  je : 

- Definovať rozsah sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný 
Kubín, 

- určiť výšku úhrady za poskytované sociálne služby, 
- zabezpečiť spoluúčasť občana na financovaní poskytovaných sociálnych služieb 

v závislosti od jeho sociálneho postavenia, 
- určiť podmienky poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
- upraviť právne vzťahy pri vykonávaní  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately a organizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
- určiť pravidlá poskytovania sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierňovať hmotnú 

alebo sociálnu núdzu za aktívnej účasti občana. 
 

2. Vymedzenie pojmov 
 
2.1. Sociálnoprávna ochrana detí  je súbor opatrení na zabezpečenie : 

a) Ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší 
záujem,  

b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, 
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. 

 
2.2. Sociálnoprávna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie 
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho 
vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti 
poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba. 
 
 2.3. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor 
týchto činností, ktoré sú zamerané na : 

a) Prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 
komunity, 

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a 
na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 
potrieb fyzickej osoby, 

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 



 2 

 
2.4. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy 

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb, 

b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, 
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len 

„dôchodkový vek“), 
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou 

obchodovania s ľuďmi. 
2.5. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 
potrieb fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi 
a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 
 
2.6. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, 
ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou. 
 
3. Komunitný plán sociálnych služieb 
 
Mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb sociálnych služieb v spolupráci  s inými 
poskytovateľmi sociálnych služieb  a s prijímateľmi sociálnych služieb: Komunitný plán 
sociálnych služieb podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva, čím sa stáva záväzným a 
dôležitým nástrojom na pokrytie potrieb fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 
poskytovaných v územnom obvode mesta. 

 
Čl. II. Pôsobnosť mesta  

 
4. Mesto vo svojej samosprávnej pôsobnosti : 

1) Vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, 
fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb, na 
predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a organizuje alebo sprostredkúva 
účasť na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia 
rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie 
vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové 
situácie a adaptovať sa na nové situácie. Organizuje alebo sprostredkúva účasť na 
programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom. 
Sprostredkúva účasť na kultúrnych, záujmových a iných aktivitách zameraných na 
podporu vhodného využívania voľného času detí. 

2) Organizuje výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo 
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené 
výchovné opatrenie, programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým 
osobám a rodinám, resocializačné programy. 

3) Spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri pomoci deťom, pre ktoré orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa 
sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, pri úprave a obnove 
rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou. 

4) Poskytuje rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na 
dopravu do zariadenia podľa Čl.III, ods.8.4,  poskytuje informácie fyzickej osobe, 
ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti zapísanie do 
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zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú 
starostlivosť, poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, poskytuje 
finančné prostriedky podľa Čl.III, ods.8.5. 

5) Poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, 
zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, poskytuje 
pomoc dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, 
členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb. Ďalej  poskytuje pomoc 
mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej 
starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania. 

6) Poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov 
dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately, zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého. 

7) Zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a oznamuje určenému orgánu 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počet miest určených v týchto 
zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu. 

8) Vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 
obvode a utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. 

9) Je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení 
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na 
opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu, o zániku odkázanosti na 
sociálnu službu o odkázanosti na sociálnu službu uvedenú po zmene stupňa 
odkázanosti, o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej 
časť podľa Čl.IV.  

10) Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.  
11) Poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v 
nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti 
a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom 
stacionári. Poskytuje opatrovateľskú službu, prepravnú službu, odľahčovaciu službu, 
základné sociálne poradenstvo. 

12) Uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, o poskytovaní finančného 
príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy a o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, o uhradení ekonomicky 
oprávnených nákladov s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, 
ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok a o zabezpečení 
poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby. 

 
5. Druhy sociálnej služby  

a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb v zariadeniach,  

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, 
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku,  

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, 
e) podporné služby 

 



 4 

6.  Formy sociálnej služby  
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo 
inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba 
zdržiava. 

a) Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa 
poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do 
miesta poskytovania sociálnej služby. 

b) Terénna forma sociálnej služby (ďalej len „terénna sociálna služba“) sa poskytuje 
fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí. 

c) Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) 
sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa 
poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba.  

Poskytovanie terénnej sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred 
pobytovou sociálnou službou. Ak terénna sociálna služba alebo ambulantná sociálna služba 
nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby, 
poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť týždenná 
pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou. 
 

Čl. III. Sociálne služby zriadené mestom  
 

7. Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb v zariadeniach 
 
7.1 Nízkoprahové denné centrum so strediskom osobnej  hygieny 
V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá nemá 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá 
nemá zabezpečené ubytovanie.  
V dennom centre sa poskytuje prístrešie na určitý čas, utvárajú sa podmienky na vykonávanie 
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, poskytuje 
sa sociálne poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
nevyhnutné ošatenie a obuv. utvárajú sa podmienky na výdaj stravy alebo výdaj potravín a 
záujmovú činnosť. 
 
7.2. Nocľaháreň STOP - ŠANCA 
Nocľaháreň je zariadením sociálnych služieb . V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá 
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, 

a) poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne 
poradenstvo, 

b) utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín. 

Prevádzkové, personálne a organizačné podmienky činnosti zariadenia Nocľaháreň STOP sú 
spracované v ubytovacom poriadku zariadenia, ktoré podpisuje primátor mesta. Poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadení sa vykonáva podľa štandardov, ktoré podpisuje primátor mesta.  
 
8. Sociálne služby na podporu rodiny 
 
8.1 Pôsobnosť mesta v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
Mesto vykonáva činnosť v rozsahu Ćl. II, ods.4.1.až 4.7 tohto nariadenia. Vykonáva opatrenia 
v prostredí, ktoré zodpovedá potrebám obyvateľov mesta Dolný Kubín - v prirodzenom 
rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí 
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vytvorenom a usporiadanom za účelom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a  
sociálnej kurately.  
 
8.2 Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa 
Ak mesto preukázateľným spôsobom zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará 
o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty 
v rodine, alebo rodine hrozí strata prirodzeného rodinného prostredia z dôvodu hmotnej núdze 
ponúkne písomnou formou rodine dieťaťa pomoc nasledovne : 

a) prostredníctvom terénnych pracovníkov kontaktuje rodinných príslušníkov alebo ich 
písomne predvolá za účelom poskytnutia základného sociálneho poradenstva 

b) spolu s rodinou vypracuje individuálny rozvojový plán  
c) uzatvorí poradenský kontrakt a poskytne rodine potrebnú materiálnu a finančnú 

pomoc vo forme dávok sociálnej pomoci 
 
8.3  Úprava vzťahov medzi dieťaťom a rodičom 
Na úpravu vzťahov medzi dieťaťom a rodičom dieťaťa, alebo osobou zodpovednou za 
výchovu dieťaťa,  ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené 
do detského domova a na podporu úpravy ich rodinných pomerov,  poskytuje sa pomoc pri 
stretávaní sa dieťaťa s rodičmi alebo inou osobou zodpovednou za výchovu dieťaťa, a to 
návštevou dieťaťa v detskom domove, alebo návštevou dieťaťa u rodičov alebo u osoby 
zodpovednej za výchovu dieťaťa.  
 
8.4.Príspevok na dopravu.  
 
Za účelom úpravy rodinných pomerov dieťaťa môže mesto poskytnúť rodičom dieťaťa alebo 
osobe zodpovednej za výchovu  dieťaťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu obyvateľmi 
mesta, príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. Výška 
príspevku na dopravu do detského domova je cena cestovného vlakom II. triedy a tam kde 
vlak nepremáva je cestovné autobusovou dopravou. Žiadateľ o príspevok môže žiadať o jeho 
preplatenie po predložení obojsmerného cestovného lístka a potvrdenia od sociálneho 
pracovníka detského domova v ktorom je dieťa umiestnené. Sociálny pracovník mesta má 
právo žiadateľovi nariadiť návštevu detského domova v termíne, spôsobom zhodným 
s návštevou zariadenia orgánom sociálnoprávnej ochrany.  
 
8.5 Výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 
 
Mesto najmenej jeden rok pred umiestením do detského domova na základe rozhodnutia súdu 
o nariadení ústavnej starostlivosti, vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu 
a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, ak 
rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, sú obyvateľmi mesta a dieťa má 
v meste obvyklý pobyt. Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu 
a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb podľa prvej vety, môže mesto vyčlenené 
finančné prostriedky použiť spôsobom uvedeným v Čl.V. ods.12.3.1. Mesačná výška 
finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna 
dvanástina z 10% sumy finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutia súdu a to za každý 
začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom 
domove. 
 
 8.5.1 Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu 
rodinných pomerov dieťaťa.  
Vyčlenené prostriedky sa použijú v poradí a podľa nasledovných priorít na : 

a) úhradu nákladov na vyhľadanie a prípravu fyzickej osoby, ktorej možno  dieťa zveriť 
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do osobnej  starostlivosti 
b) úhradu nevyhnutných nákladov určených na zabezpečenie základných životných 

potrieb rodiny spojených s úpravou a obnovou rodinných pomerov dieťaťa  
c) na úhradu nákladov spojených s vytvorením náhradného rodinného prostredia pre 

dieťa.  
 
8.5.2  Osobný účet dieťaťa 
Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné 
pomery dieťaťa, alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných 
prostriedkov tak, aby rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa mohli osobne 
vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestené do náhradného rodinného 
prostredia, mesto poskytuje dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho 
osamostatnenia sa na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa (ďalej len „príspevok na 
tvorbu úspor“).  Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.  
 
8.6 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu KOTVA I 
 
Nízkoprahové denné centrum KOTVA I je zariadením sociálnych služieb. V zariadení sa 
môže poskytnúť aj ubytovanie na určitý čas V dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje 
sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym 
vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 
problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.  
V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, 
poskytuje sa sociálne poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov a utvárajú podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, záujmovú 
činnosť. Prevádzkové, personálne a organizačné podmienky činnosti zariadenia KOTVA I sú 
spracované v ubytovacom poriadku zariadenia, ktoré podpisuje primátor mesta.  Poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadení sa vykonáva podľa štandardov, ktoré podpisuje primátor mesta. 
Mesačná sadzba úhrady za užívanie obytnej miestnosti predstavuje výdavky za užívanie 
podlahovej plochy obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia 
spoločenskej miestnosti, kuchynky, práčovne, za užívanie sociálnych a spoločných priestorov 
a vecné plnenie spojené s bývaním vrátane elektrickej energie.  
 
8.7 Ubytovňa NÁDEJ 
 
Ubytovňa Nádej nie je zariadením sociálnych služieb. Je to ubytovňa, v ktorej  sa poskytuje 
ubytovanie na určitý čas. Prevádzkové, personálne a organizačné podmienky činnosti 
Ubytovne Nádej sú spracované v ubytovacom poriadku zariadenia, ktoré podpisuje primátor 
mesta. Poskytovanie terénnych sociálnych služieb a programov v ubytovni sa vykonáva podľa 
štandardov, ktoré podpisuje primátor mesta. Mesačná sadzba úhrady za užívanie obytnej 
miestnosti  predstavuje výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, 
spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a spoločenskej 
miestnosti- komunitného centra. Vodné, stočné, a spotreba elektrickej energie si hradia 
ubytovaní na základe skutočnej spotreby. Ubytovaní občania môžu za úhradu využívať služby 
strediska osobnej hygieny s práčovňou a sušiarňou. 
 
9. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku 
 
Mesto na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie zriadilo nasledovné sociálne služby : 
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9.1 Opatrovateľská služba 
 
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe v územnom obvode 
mesta, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony, ktorých rozsah na základe sociálnej posudkovej 
činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, 
ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby. Opatrovateľská služba sa 
poskytuje v rozsahu minimálne ½ hod. denne pričom rozsah úkonov musí byť dohodnutý 
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
 
9.2 Monitorovanie signalizácie potreby pomoci a krízová pomoc – dištančný dohľad. 
 
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, 
ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie 
alebo zabezpečiť jej riešenie. Poskytuje sa pomocou nepretržitej, dištančnej, hlasovej, 
písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s klientom sociálnej 
pomoci prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia 
napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného 
signálu potreby pomoci. 

 
9.3 Prepravná služba  
 
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo 
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba sa 
poskytuje : 

a) občanovi s trvalým pobytom v meste s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s 
nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo 
po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie 

b) občanovi inej obce odkázanému na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom v prípade, že príslušný obecný úrad bude refundovať náklady na prepravnú 
službu 

 
Za asistenciu vodiča pri poskytnutí prepravnej služby, alebo čakanie vodiča na prijímateľa 
sociálnej služby v rozsahu nad 30 min. sa platí úhrada. 
 
9.4 Denný stacionár. 
 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 
V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a 
záujmová činnosť. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo 
inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel 
spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. Výška úhrady za služby v dennom stacionári sa určí v 
zmluve o poskytnutí sociálnej služby.  
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9.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 
 
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. V zariadení opatrovateľskej služby 
sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 
Výška úhrady za sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby sa platí na základe 
zmluvy o poskytnutí sociálnej služby. 

 
10. Podporné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie  
 
10.1. Odľahčovacia služba 
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická 
osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá 
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej 
osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a 
duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, 
najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom 
roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania 
odľahčovacej služby mesto poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne podľa jej výberu, a to : 

a) terénnu sociálnu službu v prirodzenom rodinnom prostredí,  
b) ambulantnú sociálnu službu v dennom stacionári 
c) pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby 

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu 
sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku považuje za splnenú 
na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak fyzická 
osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa 
jej odľahčovacia služba v pomernej časti. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za 
celý deň. Úhrada za odľahčovaciu službu sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy 
o poskytnutí sociálnej služby. 
 
10.2 Denné centrum  
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V 
dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Mesto 
zriaďuje denné centrá v jednotlivých mestských častiach s cieľom poskytnúť záujemcom 
sociálne služby čo najbližšie k prirodzenému rodinnému prostrediu. 
 
10.3 Jedáleň  
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ťažké zdravotné 
postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže 
poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.  
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10.4 Stredisko osobnej hygieny s práčovňou. 
 
V stredisku osobnej hygieny a  práčovni sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej 
základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá  
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila 
dôchodkový vek. Úhrada za vykonanie osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a 
šatstva sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí sociálnej služby. 

 
 

Čl. IV. Úhrada za sociálnu službu  
11. Podmienky úhrady za sociálnu službu 
 
11.1. Príjem a povinnosť platiť úhradu  
 
Prijímateľ sociálnej služby uvedenej v Čl. III ods. 9.1, ods.9,4,  a ods. 9.5 je povinný platiť 
úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku a spolu so zákonom určenými 
fyzickými osobami mestu oznámiť výšku svojich príjmov, čestným vyhlásením preukázať 
výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote 
majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu, umožniť znalcovi 
vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.  
 
11.2. Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len „ EON“) 
 
Mesto poskytuje sociálne služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou a sumu úhrady 
za poskytnutie sociálnych služieb určilo na základe ekonomicky oprávnených nákladov. 
Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady na činnosti, ktorými sú  

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 
ostatných osobných vyrovnaní  

b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie,  

c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,  
d) energie, voda a komunikácie,  
e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,  
f) dopravné,  
g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich 
častí a riešenia havarijných stavov,  

h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,  

i) služby, 
j) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby. 

 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu vo výške 
EON. Výška EON za jednotlivé sociálne služby je uvedená v prílohe č.1. k tomuto 
nariadeniu. Prijímateľ sociálnej služby môže požiadať o finančný príspevok na stravovanie, 
na dovoz obedov a na čiastočnú úhradu za sociálnu službu v prípade, že sa mu bude 
poskytovať pomoc pri odkázanosti (t.j. nielen obslužné činnosti ako napr. ubytovanie 
a stravovanie, ale poskytujú sa mu aj úkony sebaobsluhy). Žiadosť o finančný príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov za poskytnuté sociálne služby sa podáva v súlade s Čl.V. tohto 
nariadenia. 
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11.2 Účasť rodiny na úhradách 
 
Mesto za účelom poskytovania sociálnych služieb, požaduje úhradu postupne od prijímateľa 
sociálnej služby, manžela, manželky, detí, rodičov alebo osôb, ktoré majú voči prijímateľovi 
sociálnej služby vyživovaciu povinnosť. Ak medzi mestom a  týmito osobami nedôjde 
k uzatvoreniu zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu, mesto rozhodne o povinnosti 
týchto osôb platiť úhradu a o výške úhrady. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne 
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani 
rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu 
službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve. 
Ustanovenia ods.11.1 a predchádzajúcej vety sa nepoužijú ak sa má poskytovať sociálna 
služba fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 
11.4.Vyživovacia povinnosť 
 
Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, 
ak to potrebujú. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá 
pomeru jeho schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.  

 
11.5. Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 
a rodinným pomerom 

1) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu, prepravnú službu a pomoc pri osobnej 
starostlivosti o dieťa musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu 
najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

2) Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi 
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20% sumy životného minima 
pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  

3) Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi 
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 50% sumy životného minima 
pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

4) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním 
stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu 
najmenej 70% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

5) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania 
stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu 
najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

6) Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na 
rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej 
služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne 
zostať 1,3 násobku sumy životného minima. 

7) Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení 
úhrady za sociálnu službu. 

 
Čl. V. Sociálna pomoc  

12. Cieľ sociálnej pomoci. 
 
Cieľom sociálnej pomoci je pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi, 
pričom pre účely tohto nariadenia sú to občania s trvalým pobytom na území mesta Dolný 
Kubín, ktorých príjmy nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, alebo 
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presahujú hranicu životného minima a ocitli sa v mimoriadnej sociálnej situácií, keď nie sú 
schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby. 
 
12.1 Oblasť sociálnej pomoci  

a) Jednorazová dávka sociálnej pomoci. 
b) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. 
c) Jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. 
d) Finančný príspevok na stravu pre nezamestnaných pracujúcich na aktivačných 

prácach. 
e) Finančný príspevok na stravovanie a dovoz obedov pre osamelo žijúcich občanov 

v dôchodkovom veku 
f) Finančný príspevok na stravovanie, dovoz obedov a na čiastočnú úhradu za sociálnu 

službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. 
g) Finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu. 

 
12.2  Podmienky poskytnutia dávok a príspevkov sociálnej pomoci 

1) Dávka a finančné príspevky sa môžu poskytnúť občanovi iba na základe písomnej 
žiadosti, ktorú predloží na Odbor sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Dolnom Kubíne ( 
ďalej len „SVaR MsÚ“).  

2) Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a údaje spoločne posudzovaných 
osôb, potvrdenie o príjme, čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa 
s osvedčeným podpisom, odôvodnenie žiadosti o poskytnutie dávky, alebo príspevku. 

3) V závislosti od účelu, na ktorý občan žiada poskytnúť dávku, alebo príspevok, 
k žiadosti priloží : 

a) Výšku príjmu za posledných 6 mesiacov. 
b) Kópiu rodného listu dieťaťa. 
c) Potvrdenie o tom, že dieťa aspoň jeden rok pred povinnou školskou 

dochádzkou navštevovalo predškolské zariadenie a v prípade potreby aj 
potvrdenie o riadnej dochádzke do školy jeho starších súrodencov.  

d) Potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie, rozhodnutie o dávke a príspevkoch k dávke 
v hmotnej núdzi, dohodu o absolvovaní aktivačnej činnosti. 

e) Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznanej výške dôchodku, doklad o výške 
stravnej jednotky stravovacieho zariadenia resp. zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby. 

4) Každú žiadosť o jednorazovú dávku, a finančné príspevky po skompletizovaní posúdi 
individuálne odborný pracovník odboru SVaR MsÚ a pripraví primátorovi návrh na 
poskytnutie dávky. O poskytnutí dávok a finančných príspevkov primátor mesta vydá 
rozhodnutie. 

5) Ak žiadosť nie je v súlade s kritériami pre poskytovanie dávky a žiadateľ nie je 
v sociálnej núdzi, MsÚ oznámi žiadateľovi, že nespĺňa kritériá pre poskytovanie 
jednorazovej dávky sociálnej pomoci.  

6) Žiadosti o finančný príspevok na zabezpečenie spoločenského kontaktu posúdi 
sociálny pracovník mesta, ktorý žiadateľovi a následne primátorovi mesta oznámi 
dohodnutú formu komunitnej a sociálnej rehabilitácie žiadateľa. 

7) Kritériá pre poskytovanie dávky, finančných príspevkov, príplatkov k finančným 
príspevkom a ich výšky sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.  

 
12.3 Spôsob poskytnutia dávok a príspevkov sociálnej pomoci 
 

1) Jednorazová dávka sociálnej pomoci je účelový transfer pre občana s trvalým 
pobytom v meste Dolný Kubín,  ktorý sa ocitol v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej 
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situácii a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú. Dávka sociálnej pomoci sa 
môže poskytnúť finančným, vecným alebo kombinovaným plnením a jej výška závisí 
od rozpočtových možností mesta. Dávku je možné poskytnúť 1 x za kalendárny rok 
jednorázovo, alebo v 12 (dvanástich) nerovnomerných čiastkach na úhradu 
mimoriadnych výdavkov a výdavkov na sanáciu, úpravu a obnovu rodinného 
prostredia. Výška a účel mesačných splátok (intervencií) musí byť zaznamenaný 
v individuálnom rozvojovom pláne občana (rodiny). Za mimoriadne výdavky občana 
sa považujú výdavky spojené  : 

a) S nákupom základných životných potrieb po strate prístrešia pri živelných 
pohromách, technických haváriách alebo požiaroch v domácnosti, 
ekologických alebo priemyselných haváriách, 

b) s úhradou nevyhnutných nákladov na chod domácnosti pri náhlej strate 
zamestnania alebo v dôsledku hromadných výpovedí zamestnávateľov, keď 
bez príjmu zo závislej činnosti zostanú obaja rodičia neplnoletých detí, 

c) s nákupom liekov na lekársky predpis.  
   Za výdavky  na sanáciu, úpravu a obnovu rodinného prostredia sa považujú výdavky   
   spojené s úhradou  : 

a) Služieb spojených s užívaním a udržiavaním prirodzeného rodinného 
prostredia detí (bytových priestorov , obytných miestností, domov), 

b) nákladov na celodennú stravu v rozsahu raňajky, obed a večera, 
c) úhradu odborných špecializovaných služieb spojených so sanáciou rodinného 

prostredia, 
d) mzdových a cestovných nákladov terénneho sociálneho pracovníka mesta 

(asistenta a tútora rodiny), 
e) nákladov na bývanie v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta a špecializovaných zariadeniach iných obcí, vyšších 
územných celkov a neverejných poskytovateľov, 

f) nákladov na vyhľadanie a prípravu fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť 
do náhradnej osobnej  starostlivosti, a na podporu utvorenia náhradného 
rodinného prostredia pre dieťa.  

 
2) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Mesto poskytne rodičom 

(jednému z manželov) dieťaťa, slobodnej alebo rozvedenej matke, ktorým sa narodilo 
druhé, alebo tretie dieťa, jednorazový finančný príspevok po splnení stanovených 
podmienok. Príspevok patrí aj rodičom, ktorým sa narodili prvorodené dvojčatá. Na 
meno dieťaťa bude založená vkladná knižka s vkladom schváleného finančného 
príspevku, ktorá bude odovzdaná rodičom dieťaťa pri občianskom obrade uvítania 
dieťaťa do života. V prípade, že rodič dieťaťa nepožiada o príspevok pri narodení 
dieťaťa do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa 
zaniká.  

3) Jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku sa poskytuje vecnou formou. Mesto poskytne rodičom (jednému z 
manželov) dieťaťa, slobodnej alebo rozvedenej matke, ktorým v poradí druhé a ďalšie 
narodené dieťa dosiahlo 6 rok života a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku, 
jednorazový finančný príspevok po splnení stanovených podmienok. Príspevok patrí 
aj rodičom, ktorých prvorodené dvojčatá dosiahli vek 6 rok života.  Po schválení bude 
uhradený zmluvnému dodávateľovi kancelárskych potrieb alebo ošatenia u ktorého 
žiadateľ odovzdá poukaz na nákup tovaru. 

4) Finančný príspevok na stravu pre nezamestnaných pracujúcich sa poskytuje 
vecnou formou. Mesto môže poskytnúť nezamestnanému občanovi, ktorý má 
s mestom Dolný Kubín uzatvorenú dohodu o vykonaní menších obecných služieb 
alebo dobrovoľníckej činnosti na verejnoprospešných prácach. Takto aktivovanému 
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občanovi prináleží finančný príspevok na stravu za každý odpracovaný deň v rozsahu 
minimálne 4 hodiny denne. Príspevok bude po schválení vyplatený oprávnenej osobe 
formou stravovacích poukážok po splnení stanovených podmienok. 

5) Finančný príspevok na stravovanie a dovoz obedov pre osamelo žijúcich občanov 
v dôchodkovom veku, ktorí sú vo veku nad 65 rokov a ich príjem je rovný, alebo 
nižší ako 1,3 násobku životného minima resp. pri spoločne posudzovaných občanoch 
rovný, alebo menší ako 1,5 násobku životného minima. Príspevok bude po schválení 
uhradený zmluvnému stravovaciemu zariadeniu u ktorého žiadateľ odovzdá poukaz na 
stravu. 

6) Finančný príspevok na stravovanie, dovoz obedov a na čiastočnú úhradu za 
sociálnu službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby sa 
poskytne občanom, ktorí majú na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti 
uzatvorenú zmluvu s Mestom Dolný Kubín o poskytnutí sociálnej služby. Prijímateľ 
sociálnej služby môže požiadať o finančný príspevok na stravovanie, na dovoz obedov 
a na čiastočnú úhradu za sociálnu službu len za predpokladu, že sa mu bude 
poskytovať pomoc pri odkázanosti (t.j. nielen obslužné činnosti). Finančný príspevok 
sa poskytne formou odpočítania úhrady za poskytnuté služby. 

7) Finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu sa poskytuje vecnou 
formou. Mesto môže poskytnúť občanovi finančný príspevok na podporu 
spoločenského kontaktu s cieľom zmiernenia jeho sociálnej núdze, zabránenia 
prehlbovania porúch jeho psychického i sociálneho vývinu, čím prispeje k integrácii 
do spoločnosti.  Sociálny pracovník mesta dohodne spôsob a formu komunitnej 
a sociálnej rehabilitácie v individuálnom rozvojovom pláne žiadateľa. Finančný 
príspevok bude uhradený zmluvnému poskytovateľovi služieb komunitnej a sociálnej 
rehabilitácie u ktorého žiadateľ odovzdá poukaz na poskytnutie vybraných služieb. 
Poukaz podpisuje sociálny pracovník mesta a terénny sociálny pracovník mesta.  

 
13.  Zabezpečenie pohrebu a príspevok na pohreb 
 
Na základe § 30 Zákona č.131/2010 o pohrebníctve, ak 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí 
pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie 
zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie 
zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Po zabezpečení 
pohrebu si mesto uplatní nárok na vzniknuté náklady v dedičskom konaní a prostredníctvom 
právnika v občianskoprávnom konaní. Občanovi, ktorý sa nachádza v sociálnej núdzi  
a zabezpečuje pohreb rodinného príslušníka, môže mesto poskytnúť príspevok na pohreb 
vecným plnením a to tak, že uhradí časť nákladov spojených s pohrebom.    
 

Čl. VI  Prechodné a záverečné ustanovenia 
14.Spoločné ustanovenia 

1) Na poskytnutie dávok sociálnej pomoci a finančných príspevkov nie je právny nárok. 
Môžu sa poskytnúť len do výšky schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 
z kapitoly sociálnej pomoci občanom.  

2) Dávky sociálnej pomoci a finančné príspevky nebudú poskytnuté občanom, ktorí majú 
voči mestu záväzky, ktorí úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poškodzujú majetok 
mesta, alebo nejavia záujem o zabezpečenie alebo zvýšenie príjmu vlastným pričinením.  

3) Súbežné poskytovanie dávok sociálnej pomoci a finančných príspevkov sa navzájom 
vylučuje. 
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15.Záverečné ustanovenia 

1) Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa riešia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov.  

2) Toto VZN sa môže meniť a dopĺňať Mestským zastupiteľstvom v Dolnom Kubíne 
podľa potrieb Mesta a podľa právnych noriem schválených po účinnosti tohto 
nariadenia. 

3) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 12/2008 o sociálnych 
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný 
Kubín a dodatok č. 7/2011 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2008 schválený 
uznesením MsZ č.42/2011 zo dňa 8.9.2011 účinný od 1.10.2011. 

4) Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 27.apríla 2012  na úradnej tabuli Mesta Dolný 
Kubín a zverejnený na internetovej stránke Mesta Dolný Kubín. 

5) Toto VZN  
a. bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 

89/2012 zo dňa  7. júna 2012  
b. bolo vyhlásené dňa 8.6.2012 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín, 
c. nadobúda účinnosť dňa 1. júla  2012 

 
                                                                                                                                    
V Dolnom Kubíne  8.6.2012                                                                                                                                   
               
                                                                                                           Mgr. Roman Matejov                                                                                                    
                                                                                                                 primátor mesta       
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Príloha č.1 k VZN č. o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín 
 

 
Názov a druh sociálnej služby 

EON 
v  

EUR 

Merná 
jednotka 

Výška 
úhrady * 
V EUR 

Základné sociálne poradenstvo x osoba bezplatne 
Ubytovanie v Nocľahárni STOP -ŠANCA  - I. stupeň intervencie 4,24 osoba/ noc 
Ubytovanie v Nocľahárni STOP –ŠANCA – II. stupeň intervencie 127,10 osoba / mesiac 

Možnosť 
príspevku do 

výšky 50 % 
EON 

Ubytovanie na určitý čas v NDCR KOTVA I 64,93 lôžko/ mesiac 40,00 EUR 
Ubytovanie na určitý čas v Ubytovni NÁDEJ -  podlahová plocha  x m2/mesiac 1,52 EUR 
Ubytovanie na určitý čas v Ubytovni NÁDEJ-  vodné a stočné x osoba/ mesiac 3,00 EUR 
Pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne v stredisku os. hyg. x kg 1,00 EUR 
Využitie nízkoprahového denného centra a strediska osobnej hygieny  x Osoba/ deň 1,00 EUR 
Úkony opatrovateľskej služby  4,97 hodina 
 
Prvá  hodina opatrovateľskej služby v čase od 15,30 hod. do 7,30 hod. 

4,97 hodina 
Možnosť 

príspevku do 
výšky 50 % 

EON 
Každá ďalšia hodina opatrovateľskej služby  od 15,30 hod. do 7,30 hod x hodina 6,00 EUR 
Monitorovanie potreby pomoci – dištančný dohľad x mesiac 10,00 EUR 
Prepravná služba  1,05 km 
Asistenčné služby prepravnej služby nad 30.minút 4,97 hodina 
Úhrada za pomoc pri odkázanosti  v dennom stacionári 15,42 deň 

Možnosť 
príspevku do 

výšky 50 % 
EON 

Denná sadzba stravnej jednotky v dennom stacionári  str. jednotka 2,45 EUR 
osoba/ mesiac 

Pri podlahovej 
ploche izby  
do 12 m2 

Možnosť 
príspevku do 

výšky 50 % 
EON 

osoba/ mesiac 
pri podlahovej 

ploche izby  
od 12m2 do 

18m2 

Možnosť 
príspevku do 

výšky 40 % 
EON 

 
 
 
Sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby  

 
 
 

462,62 

Izba s kuchynkou 462,62 EUR 
Denná sadzba celodennej stravnej jednotky v ZOS  str. jednotka  2,45 EUR 
Ošetrovateľská starostlivosť  4,97 deň 4,97 EUR 
Odľahčovacia služba v prirodzenom rodinnom prostredí 4,97 hodina 4,97 EUR 
 
Odľahčovacia služba v dennom stacionári  

15,42 deň Možnosť 
príspevku do 

výšky 50 % 
EON 

Pobyt a sociálne služby v dennom centre  x osoba x 
Raňajky 0,60 EUR 

 
Hlavné jedlo 2,90 EUR 

 
Cena jedál jedálne denného centra 

 
 
x 
 Večera  1,30 EUR 

Donáška (dovoz)  jedla osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby 0,81 1 jedlo 0,81 
Požičiavanie pomôcok osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
osobám, ktoré sa náhle ocitli v nepriaznivom zdravotnom stave 

x Cena dohodou x 

 
* Výška úhrady za sociálne služby sa upraví vždy  k 1.januáru kalendárneho roka koeficientom, ktorý je 
výsledkom nárastu, alebo poklesu ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných podľa § 72 ods.5 zákona 
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
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Príloha č.2 k VZN č. o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín 
 

 
 

Názov sociálnej pomoci  

 
 

Sociálna situácia 

 
 

Podmienky poskytovania 

Výška úhrady  
resp výška 

príspevku v % 

 
Hmotná núdza 

Príjem nižší ako ŽM 50,00 EUR 

 
Sociálna núdza 

Príjem nižší ako 1,3x ŽM 100,00 EUR 

 
Občan po návrate z výkonu trestu 

Podanie žiadosti o DhN 60,00 EUR 

 
Jednorazová dávka sociálnej 

pomoci 

 
Občan v dôchodkovom veku 

Príjem nižší ako ŽM 100,00 EUR 

 
Narodenie v poradí druhého dieťaťa  

50,00 EUR Finančný príspevok pri 
narodení dieťaťa 

 
Narodenie v poradí tretieho dieťaťa 

 
Rodný list dieťaťa 
 100,00 EUR 

 
Druhé dieťa ide do školy 

50,00 EUR Finančný príspevok pri 
nástupe dieťaťa na povinnú 

školskú dochádzku  
Tretie a každé ďalšie dieťa ide do školy 

 
Potvrdenie školy o riadnej 
dochádzke do školy 
 

100,00 EUR 

Dohoda o výkone menších 
obecných služieb s mestom 

Finančný príspevok na stravu Hmotná núdza 

Odpracovanie  minimálne  
4 hod. denne 

 
      1,00 EUR 

/deň 

Finančný príspevok na 
stravovanie 

Osamelo žijúci občan v dôchodkovom veku  Príjem je nižší alebo rovný 1,3 
násobku životného minima, 
alebo jeho príjem so spoločne 
posudzovanými osobami je 
rovný, alebo nižší ako 1,5 
násobku životného minima 

 
 

Maximálne do 
výšky 40 % 

EON 

Finančný príspevok na 
donášku 

Osamelo žijúci občan v dôchodkovom veku  Príjem je nižší alebo rovný 1,3 
násobku životného minima, 
alebo jeho príjem so spoločne 
posudzovanými osobami je 
rovný, alebo nižší ako 1,5 
násobku životného minima 

 
Maximálne do 

výšky 40 % 
EON 

Prijímateľ sociálnych služieb je v I až III. 
stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby  

Maximálne do 
výšky 40 % 

EON 
Prijímateľ sociálnych služieb je v IV až VI. 
stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby 

Rozhodnutie o odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby 
a zmluva o poskytovaní 
sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta 

Maximálne do 
výšky 50 % 

EON 

 
Finančný príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov za 
sociálnu službu 

 

Príjem nižší ako ŽM Rozhodnutie o DhN Maximálne do 
výšky 50 % 

EON 
 
Sociálna núdza 

Príjem nižší ako 1,7 x ŽM 

 
Nepriaznivý zdravotný stav 

Lekársky nález 

 
Zdravotné postihnutie 

Preukaz ZŤP 

Finančný príspevok na 
podporu spoločenského 

kontaktu 

 
Patologické závislosti 

Správa  odborného lekára 

 
 

Až do výšky 90 
% nákladov 

 


