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Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Leváre 

č. x/2023 

 

o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby v Centre sociálnych služieb Veľké Leváre 
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 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 vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v 
Centre sociálnych služieb Veľké Leváre: 
 

 
§ 1 Úvodné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") definuje druh a formu sociálnych 
služieb poskytovaných v Centre sociálnych služieb Veľké Leváre v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Veľké Leváre podľa zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách") a upravuje výšku úhrad, spôsob určenia a 
platenia úhrad za ich poskytovanie. 
 

 
§ 2 Sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Veľké Leváre 

 
1. Obec Veľké Leváre poskytuje v Centre sociálnych služieb Veľké Leváre nasledovné druhy 
sociálnych služieb: 
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 
ktorými sú: 
I. zariadenie pre seniorov, 
II. denný stacionár, 
b) podporné sociálne služby, ktorými sú: 
III. práčovňa. 
 
2. Sociálne služby uvedené v odseku 1 písm. a) tohto nariadenia sú poskytované na základe 
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva obec podľa § 92 zákona o 
sociálnych službách. 
 

§ 3 Zariadenie pre seniorov 
 
1. V zariadení pre seniorov sú poskytované sociálne služby: 
 a) fyzickej osobe, ktorá  dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a 
jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, podľa prílohy číslo 3 zákona o sociálnych službách, 
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 
2. Zariadenie pre seniorov je sociálna služba poskytovaná pobytovou formou, celoročne, na 
neurčitý čas. 
 
3. V zariadení pre seniorov sa vykonávajú: 
a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
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sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, 
b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva, 
c) ďalšie činnosti: utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, poskytovanie osobného 
vybavenia, zabezpečenie záujmovej činnosti. 
 

 
§ 4 Výška úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov 

 

1. Celková výška úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa určuje za kalendárny 

mesiac ako súčet denných úhrad za pobyt spojený so službami a stravovanie. Ak nie je 

prijímateľ sociálnej služby prítomný v zariadení pre seniorov, platí úhradu len za obsadené 

miesto podľa prílohy tohto nariadenia. Za deň neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby sa 

považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v zariadení nezdržuje celých 

24 hodín. 

2. Úhradu platí fyzická osoba najneskôr posledný pracovný deň v danom mesiaci alebo 

posledný deň pobytu. 

3. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov sa určuje podľa 

prílohy tohto nariadenia.  

4. Obec Veľké Leváre poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Veľké Leváre 

príspevok na úhradu poplatku za sociálne služby v zariadení pre seniorov vo Veľkých Levároch 

vo výške 10,- € na deň. 

 

§ 5 Denný stacionár 

1. V dennom stacionári sú poskytované sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

2. Denný stacionár je sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou. 

3. V dennom stacionári sa vykonávajú: 

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečenie rozvoja pracovných činností,  

b) obslužné činnosti: stravovanie, 

c) ďalšie činnosti: zabezpečenie záujmovej činnosti. 

 

§ 6 Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári 

1. Za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári sa určuje fyzickej osobe úhrada za 

jednu hodinu alebo paušálne za jeden mesiac a za stravovanie podľa počtu odobratých jedál.  
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2. Úhradu platí fyzická osoba najneskôr posledný pracovný deň v danom mesiaci alebo 

posledný deň pobytu. 

3. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v dennom stacionári sa určuje podľa prílohy 

tohto nariadenia. 

 

§ 7 Práčovňa 

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej 

osobe, ktorá  

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

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo  

c) dovŕšila dôchodkový vek. 

 

§ 8 Výška úhrady za sociálnu službu v práčovni 

1. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov sa určuje podľa 

prílohy tohto zariadenia. 

2. Fyzická osoba zaplatí úhradu za túto službu v hotovosti do pokladne Centra sociálnych 

služieb Veľké Leváre pri prevzatí bielizne a šatstva. 

 

§ 9 Podrobnosti o stravovaní a výške úhrady za stravovanie 

1. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav 

a podľa určených stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady za suroviny. 

Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady za suroviny a režijné náklady na prípravu 

stravy. 

2. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou s 

poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá 

denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.  

3. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním 

stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.  

4. Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa prílohy tohto nariadenia. 

 

§ 10 Spoločné ustanovenia 

1. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa fyzickej osobe určuje týmto nariadením 

podľa druhu a rozsahu poskytovanej služby.  

2. Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby v hotovosti do pokladne Centra 

sociálnych služieb Veľké Leváre alebo bezhotovostne na účet CSS Veľké Leváre.  
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3. Prípadné preplatky alebo nedoplatky za sociálne služby budú vyúčtované v najbližšom 

termíne úhrad. 

4. Pri poskytovaní sociálnych služieb a pri stanovení výšky úhrad za poskytovanú sociálnu 

službu sa primerane použije zákon 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, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších predpisov. 

 

§ 11 Záverečné ustanovenia 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. xx/2023 zo dňa xx. 

03. 2023. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Levároch dňa xx. 03. 2023  
        
        
        
        
        Ing. Richard Nimsch 
                          starosta obce  
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Príloha k VZN č. x/2023 

 

Sumy úhrad za jednotlivé sociálne služby poskytované 
Centrom sociálnych služieb Veľké Leváre 

 

VZN služba úkon jednotka Úhrada fyzickej 
osoby v € 

§ 4 zariadenie pre 
seniorov 

pobyt + služby 
1 miesto/1 deň 25,00 

  z toho: 

  odborné činnosti 

  pomoc pri odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej 
osoby 

1 osoba/1 deň 6,50 

  obslužné činnosti 

  ubytovanie 1 osoba/1 deň 14,50 

  pranie, žehlenie, údržba 
bielizne a šatstva 

1 osoba/1 deň 3,40 

  upratovanie 1 osoba/1 deň 0,60 

  strava 

  raňajky 1 osoba/1 deň 1,42 

  desiata 1 osoba/1 deň 0,70 

  obed 1 osoba/1 deň 3,00 

  olovrant 1 osoba/1 deň 0,70 

  večera 1 osoba/1 deň 1,60 

  II. večera (DIA) 1 osoba/1 deň 0,60 

  ak nie je obyv. prítomný 1 miesto/1 deň 14,50 

§ 6 denný stacionár odborné činnosti 
- pomoc pri odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej 
osoby 

1 osoba/1 hod. 1,00 

  odborné činnosti 
- pomoc pri odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej 
osoby 

1 osoba/1 mesiac 130,00 

  strava  

  raňajky 1 osoba/1 deň 1,42 

  desiata 1 osoba/1 deň 0,70 

  obed 1 osoba/1 deň 3,00 

  olovrant 1 osoba/1 deň 0,70 

§ 8 práčovňa pranie + žehlenie 1 práčka 2,50 
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