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Mesto Banská Bystrica podľa $ 4 ods. 3 písm. p) a 8 6 0ds. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a 872 ods. 2 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 č. ............... o úhrade za 
sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica. 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v rámci plnenia úloh na 
úseku sociálnych vecí stanoviť úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v zmysle 
zákona NR SR 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) pre nasledovné sociálne služby: 

1) sociálne služby krízovej intervencie: 

a) útulok 

2) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi: 
a) služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zariadení starostlivosti 

o deti do troch rokov veku dieťaťa 

b) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

3) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého 
zdravotného stavu, ťažkého zdravotného postihnutia, dovfšenia dôchodkového veku: 
a) zariadenie podporovaného bývania 

b) zariadenie pre seniorov 

c) zariadenie opatrovateľskej služby 

d) denný stacionár 

e) domáca opatrovateľská služba 

f) prepravná služba 

g) požičiavanie pomôcok 

h) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

4) podporné sociálne služby: 

a) odľahčovacia služba 

b) jedáleň 

c) práčovňa
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5) iné činnosti: 

a) regeneračno-rekondičné služby. 

DRUHÁ ČASŤ 
ČI. I 

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE. 

81 
Utulok - Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA 

1. Sociálna služba Útulok - sa poskytuje v zmysle 826 zákona o sociálnych službách pobytovou 
formou pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica: 
- v Zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA, Mičinská cesta 19 (ďalej len „útulok“). 

2.Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

  

  

  

  

  

          

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady / mesačne 

1 Každá dospelá osoba do 6 mesiacov pobytu 20,00 € 

| 2 Každá dospelá osoba od 6 mesiacov pobytu 26,00 € 

3 Dieťa do troch rokov 8,00 € 

4 Dieťa od troch rokov do 18 rokov 20,00 € 

5 | Dieťa s pravidelnou dochádzkou do školy, do 12,00 € 
L predškolského alebo školského zariadenia 

  

3. Spôsob úhrady: 

- vhotovosti do pokladne mestského úradu prostredníctvom pracovníka mestského úradu, odboru 
sociálnych vecí — oddelenia sociálnej a krízovej intervencie. 
Ďalšie náležitosti úhrady upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona 
o sociálnych službách a podľa osobitného právneho predpisu (Občiansky zákonník).
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ČI. II 
SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI 

82 
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

1. Sociálna služba - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - sa poskytuje 
v zmysle 832b zákona o sociálnych službách ambulantnou formou: 
- vRozprávkových jasličkách, Tr. SNP 15, Banská Bystrica. 

2.Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

  

  

  

  

  

  

  

        

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady / mesačne — | 

1 bežné úkony starostlivosti o dieťa 4,00 € 

2 výchova 4,00 € 

3 stravovanie /deň: 2,80€ 
Z toho raňajky 0,55 € 

desiata 0,25 € 
obed 1,50 € 
olovrant 0,50 € 

4 poskytovanie osobného vybavenia 1,20€ 

5 | vecné plnenie spojené s poskytovaním sociálnej služby 1,60€ 

ž [ NM 6 upratovanie 1,40€ 

ďa pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,50€     

a) výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22-násobok dennej úhrady za odborné, obslužné 
a ďalšie činnosti podľa skutočného rozsahu poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu 
pracovných dní v mesiaci 

b) včase neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prijímateľ 
sociálnej služby neplatí úhradu za stravovanie 
c) v prípade neposkytovania sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku



  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA Platnosť od: 

  

č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom 1.2.2021 
Banská Bystrica 

ZD 20/2020 5222       
  

dieťaťa z dôvodu prekážky na strane poskytovateľa (napr. rekonštrukcia priestorov, havarijný stav, 
ale aj v čase letných prázdnin), a to minimálne desať (10) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 
v danom kalendárnom mesiaci, prijímateľ sociálnej služby mesačnú úhradu za takýto kalendárny 
mesiac neplatí 

d) ak poskytovateľ z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti vrátane ohrozenia verejného zdravia II. 
stupňa, vyhláseného núdzového stavu, alebo v prípade odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti 
nemôže poskytovať sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 
prijímateľ sociálnej služby platí v danom kalendárnom mesiaci úhradu len za vecné plnenie spojené 
s poskytovaním sociálnej služby, upratovanie a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. 

3. Spôsob úhrady: 

a) v hotovosti do pokladne Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa alebo 
b) bezhotovostne na účet poskytovateľa sociálnej služby. 
Ďalšie náležitosti úhrady upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa 
zákona o sociálnych službách. 

4.Úhrada za ambulantnú službu opatrovania dieťaťa v prípade nepredvídateľnej životnej situácie a 
potreby zákonných zástupcov je prvá hodina poskytnutia služby 4,00 € a každá ďalšia 2,50 €/hodina. 
Uhrádza sa každá začatá hodina. Úhrada za stravovanie sa určuje podľa skutočne odobratého jedla. 

5. Stravovanie pre iných stravníkov je možné poskytnúť na základe schváleného prevádzkového 
poriadku Zariadenia spoločného stravovania v zariadení Rozprávkové jasličky. Ďalšie podmienky 
upravuje zmluva podľa osobitného predpisu. 

83 
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

1. Sociálna služba - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje v zmysle 831 zákona 
o sociálnych službách na území mesta Banská Bystrica terénnou formou pre fyzické osoby, ktoré 
majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica. 

2. Výška úhrady a spôsob jej určenia : 
a) prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za bežné úkony starostlivosti o dieťa vo výške 1,00 €/ 

hodina 

b) výška úhrady za poskytovanú službu sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22-násobok dennej 
úhrady alebo úhrady za 4 kalendárne týždne za odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa 
skutočného rozsahu poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu pracovných dní v 
mesiaci.
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3. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych 
službách. 

ČI. III 
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE 

Z DÔVODU NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU, 
ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, 

DOVÁŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU 

84 
Zariadenie podporovaného bývania 

1. Sociálna služba - Zariadenie podporovaného bývania (ďalej len „ZPB“) sa poskytuje v zmysle 834 
zákona o sociálnych službách pobytovou formou: 

a) v Zariadení pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10, Banská Bystrica 
b) vKomunitnom multifunkčnom centre - KOMUCE, ul. Krivánska 16 — 26, Banská 
Bystrica. 

2. Sociálna služba v ZPB sa poskytuje aj v prípade, že: 
- prijímateľ sociálnej služby ZPB žije spoločne so svojím manželom, manželkou, druhom, družkou, 
dieťaťom, prípadne so svojou blízkou osobou: podmienky ich bývania sú upravené v zmluve 
o bývaní podľa osobitného právneho predpisu (Občiansky zákonník). 

3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

  

ja 

  

            

Miesto poskytovania sociálnej služby | Počet osôb v byte Výška úhrady 

1 | ZPB, ul. Internátna 10 

I. typ bytu: výmera 35m2 1 osoba 5,86 €/deň/ osoba 
2 osoby 4,37 €/deň/ osoba 
3 osoby 2,93 €/deň/osoba 

II. typ bytu: výmera 28 m2 1 osoba 4,83 €/deň/ osoba 
2 osoby 3,63 €/deň/osoba 
3 osoby 2,42 €/deň/osoba 

2 ZPB, ul. Krivánska 16- 26 1 osoba 5,86 €/deň/osoba | 
typ bytu: výmera 35 m2 2 osoby 2,87 €/deň/osoba 

3 osoby 1,77 €/deň/osoba a 
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| vo výške úhrad za ubytovanie sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej 
miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti 
a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 

  

    3. Dohľad 0,55 € / hodina / 1 osoba     

  

  

- výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu ZPB sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30-násobok 
dennej úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a podľa skutočného rozsahu poskytnutej 
sociálnej služby a príslušného počtu kalendárnych dní v mesiaci pri poskytovaní celoročnej sociálnej 
služby. 

4. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách 
alebo zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka. 

85 
Zariadenie pre seniorov 

1. Sociálna služba - Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZPS“) sa poskytuje v zmysle $35 zákona 
o sociálnych službách pobytovou formou: 

a) v Zariadení pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10, Banská Bystrica 
b) vKomunitnom multifunkčnom centre — KOMUCE, ul. Krivánska 16 — 26, Banská 
Bystrica. 

2. Výška úhrady a spôsob jej : 

  
Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady | 

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

  

  
IV. stupeň odkázanosti (6 — 8 hodín) 2,90 €/ deň 
V. stupeň odkázanosti (8 — 12 hodín) 440 €/ deň 
VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín) 5,50 €/ deň 
  

- vo výške úhrad sú zahrnuté výdavky za vykonávanie jednotlivých činností pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

  
    2: ubytovanie    
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[ | ZPS, ul. Internátna 10 
1] 

II. typ obytnej miestnosti: výmera: 17,7 m2 ubytovaná 1 osoba:3,53 €/deň/ osoba 
III. typ obytnej miestnosti: výmera: 14,1 m2 ubytovaná 1 osoba: 2,92 €/deň/ osoba 
IV. typ obytnej miestnosti: výmera: 23,8 m2 ubytovaná 1 osoba: 4,54 €/deň/ osoba 
IV. typ obytnej miestnosti: výmera: 23,8 m2 ubytované 2 osoby: 3,40 €/deň/ osoba 

ZPS, ul. Krivánska 16- 26 
typ obytnej miestnosti: výmera 35 m2 ubytovaná 1 osoba: 5,86 €/deň/osoba 

ubytované 2 osoby: 2,87 €/deň/osoba 
ubytované 3 osoby: 1,77 €/deň/osoba   

  

- vo výške úhrad za ubytovanie sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej 
miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej 
miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 
  

  

      

        

3. stravovanie 

stravná jednotka 3,52€ / deň 
z toho: raňajky 0,70 € 

desiata 0,35 € 
obed 1,40 € 
olovrant 0,35 € 
večera 0,72 € 

- výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom 
mesiaci 
- prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZPS je povinný odoberať stravu v 
rozsahu minimálne dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 
- 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. 

4. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne 2,00 € / deň / osoba | 

a) výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu ZPS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30- 
násobok dennej úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a podľa skutočného rozsahu 
poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu kalendárnych dní v mesiaci pri poskytovaní 
cel 

b) 
oročnej sociálnej služby 
prijímateľ sociálnej služby ZPS neplatí úhradu v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za 

ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené iným prijímateľom sociálnej služby 
a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak: za deň neprítomnosti prijímateľa 
sociálnej služby ZPS sa považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v ZPS
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nezdržuje celých 24 hodín 

c) prijímateľ sociálnej služby, ktorý bol umiestnený v ZPS pred účinnosťou zákona č. 50/2012 
Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (t. j. pred 1. 3. 
2012) a jeho stupeň odkázanosti je II. alebo I1I., bude úhrada za poskytovanú sociálnu službu 
určená podľa stupňa odkázanosti IV. 

3. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách. 

$6 
Zariadenie opatrovateľskej služby 

1. Sociálna služba - Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) sa poskytuje v zmysle 836 
zákona o sociálnych službách 

- pobytovou - celoročnou formou: 

a) v Zariadení pre seniorov Jeseň, ul. Družby 25, Banská Bystrica 
b) vKomunitnom multifunkčnom centre — KOMUCE, ul. Krivánska 16 a 26, Banská 
Bystrica. 

- pobytovou - týždennou formou: 

c) v Stredisku sociálnych služieb, Na Uhlisku 1, Banská Bystrica 
d) v Stredisku sociálnych služieb, 9. mája 74, Banská Bystrica 
e) v Stredisku sociálnych služieb, Robotnícka 12, Banská Bystrica 

2. Dížka poskytovania sociálnej služby v ZOS s pobytovou — celoročnou formou : 
a) sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, spravidla na dobu 3 mesiacov 
b) maximálna dížka poskytovania sociálnej služby môže byť 6 mesiacov v prípade, že 

poskytovateľ sociálnej služby neeviduje naliehavé žiadosti o poskytovanie tejto sociálnej 
služby pre iných žiadateľov 

c) prijímateľovi sociálnej služby môže byť poskytovaná služba v ZOS spravidla 1x za 12 
mesiacov. 

3. Dížka poskytovania sociálnej služby v ZOS s pobytovou — týždennou formou : 
- sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, spravidla na dobu 1 kalendárneho roka s možnosťou 
jej predíženia. 

4. Výška úhrady: 

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrad y y 
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pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

  

  

II. stupeň odkázanosti (2 — 4 hodiny) 1,43 €/ deň 
III. stupeň odkázanosti (4 — 6 hodín) 2,20 €/ deň 
IV. stupeň odkázanosti (6 — 8 hodín) 2,90 €/ deň 

V. stupeň odkázanosti (8 — 12 hodín) 4,40 €/ deň 
VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín) 5,50 €/ deň 
  

- vo výške úhrad sú zahrnuté výdavky za vykonávanie jednotlivých činností pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 
  

  

ubytovanie 

ZOS, ul. Družby 25 
- celoročný pobyt: 1- lôžková izba 2,87 €/deň/osoba 

2- lôžková izba 1,55 €/deň/osoba 

ZOS, ul. Krivánska 16 a 26 

- celoročný pobyt 1,55 €/deň/osoba 

ZOS, Na Uhlisku 1 
- týždenný pobyt 1,90 €/deň /osoba 

ZOS, ul. 9. mája 74 
- týždenný pobyt 1,90 €/deň /osoba 

ZOS, Robotnícka 12 

- týždenný pobyt 2,50 €/deň /osoba   
  

- vo výške úhrad za ubytovanie sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej 
miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a 
príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 

  

    stravovanie 

stravná jednotka 3,52€/ deň 
z toho: raňajky 0,70 € 

desiata 0,35 € 
obed 1,40 € 
olovrant 0,35€ 
večera 0,72 €     
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- výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci 
- prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZOS Je povinný odoberať 
stravu v rozsahu minimálne dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera 
-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. 

      | upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne 2,00 € / deň / 1 osoba   
  

a) výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu ZOS-celoročný pobyt sa v kalendárnom mesiaci 
určuje ako 30-násobok dennej úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a podľa skutočného 
rozsahu poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu kalendárnych dní v mesiaci pri 
poskytovaní celoročnej sociálnej služby 
b) výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu ZOS -týždenný pobyt sa v kalendárnom mesiaci 
určuje ako 22-násobok dennej úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa skutočného 
rozsahu poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu pracovných dní v mesiaci pri 
poskytovaní týždennej formy sociálnej služby 
c) prijímateľ sociálnej služby ZOS neplatí úhradu v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za 
ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené iným prijímateľom sociálnej služby 
a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak: za deň neprítomnosti prijímateľa 
sociálnej služby ZOS sa považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v ZOS 
nezdržuje celých 24 hodín. 

4. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách. 

87 
Denný stacionár 

1. Sociálna služba — Denný stacionár (ďalej len „DS“) sa poskytuje v zmysle 840 zákona 
o sociálnych službách ambulantnou formou: 

a) v Stredisku sociálnych služieb, Na Uhlisku 1, Banská Bystrica 
b) vStredisku sociálnych služieb, ul. 9. mája 12, Banská Bystrica. 

2. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

  

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady 
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1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby | 

III. stupeň odkázanosti (4 — 6 hodín) 2,00 €/ deň 
IV. stupeň odkázanosti (6 — 8 hodín) 2,60 €/ deň 
V. stupeň odkázanosti (8 — 12 hodín) 4,00 €/ deň 
VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín) 5,00 €/ deň 
  - vo výške úhrad sú zahrnuté výdavky za vykonávanie jednotlivých činností pri odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 
  

  

12. stravovanie 

stravná jednotka 2,80 €/ deň 
z toho: raňajky 0,70€ 

desiata 0,35 € 
obed 1,40 € 
olovrant 0,35 €   
  - výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom 

mesiaci 
- prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v DS je povinný odoberať 
v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne 
- 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. záujmová činnosť 

  
záujmová činnosť 0,50 € / deň 

  
  

- vo výške úhrad sú zahrnuté výdavky spojené s vykonávaním záujmovej činnosti 
zameranej na rozvoj schopností, zručností prijímateľa 

  4. | vecné plnenie spojené s poskytovaním sociálnej 1,00 € / deň 
služby       
  

- výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu DS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22- 
násobok dennej úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa skutočného rozsahu 
poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu pracovných dní v mesiaci. 

3. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách.
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4. Ambulantnú služba sa môže poskytnúť v prípade nepredvídateľnej životnej situácie: 
a) fyzickej osobe nad 62 rokov 
b) fyzickej osobe odkázanej na túto sociálnu službu 
c) fyzickej osobe s preukazom ŤZP. 
Výška úhrady za takto poskytnutú službu je vo výške 20,00 €/1 deň bez ohľadu na počet hodín 
poskytnutej služby. Úhrada za stravovanie sa určuje podľa skutočne odobratého jedla a jeho 
celkovej hodnoty jedla. 

88 
Opatrovateľská služba 

1. Sociálna služba — opatrovateľská služba (ďalej len „OSL“) sa poskytuje v zmysle 841 zákona 
o sociálnych službách terénnou formou. 

2. OSL sa poskytuje: 

a) poskytuje sa na území mesta 

b) fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu, ktoré majú trvalý pobyt v meste Banská 
Bystrica. 

3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

  

  

  

            

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady 

1.. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- úkony sebaobsluhy, základné sociálne aktivity, 1,50 €/ deň 
- úkony starostlivosti o svoju domácnosť 2,50 € /hodina 

2. OSL poskytovaná deťom do 18.roku veku 1,00 €/hodina 

- vo výške úhrad sú zahrnuté výdavky za vykonávanie jednotlivých činností pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a úkony podľa prílohy č. 4 
zákona o sociálnych službách   
  

a) výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu OSL sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22- 
násobok dennej úhrady alebo úhrady za 4 kalendárne týždne za odborné, obslužné a ďalšie činnosti 
podľa skutočného rozsahu poskytnutej sociálnej služby a príslušného počtu pracovných dní 
v mesiac 

b) v prípade, že žiadateľ o OSL žiada o poskytovanie služby nad rámec počtu hodín 
zodpovedajúcich stupňu odkázanosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby,
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môže mu byť táto služba poskytnutá v žiadanom rozsahu, avšak za úhradu vo výške skutočných 
bežných výdavkov OSL. 

4. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách. 

99 
Prepravná služba 

1. Sociálna služba — Prepravná služba sa poskytuje v zmysle 842 zákona o sociálnych službách 
terénnou formou. 

2. Prepravná služba sa poskytuje: 

- na území mesta Banská Bystrica 

3. Prepravná služba sa poskytuje: 
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Banská 

Bystrica, ktorá podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je odkázaná 
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 

b) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Banská 
Bystrica, ktorá podľa rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je 
odkázaná na individuálnu prepravu a má vyhotovený parkovací preukaz 

c) fyzickej osobe vo veku nad 62 rokov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, ktorá podľa 
potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Je odkázaná na prepravnú službu 

d) fyzickej osobe s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica, ktorá je umiestnená v 
zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica za splnenia 
podmienok upravených v zákone o sociálnych službách, 

e) fyzickej osobe, ktorá nespadá do okruhu fyzických osôb vymedzených v $ 9 ods. 2, písm. a) 
až d). 

f) fyzickej osobe, ktorá je umiestnená v ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Bystrica s týždennou formou pobytu s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica (zahíňa 
prepravu iba do a zo ZOS) 

g) fyzickej osobe, ktorá je umiestnená v dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Banská Bystrica s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica (zahfňa prepravu iba do a zo 
DS). 

4. Výška úhrady a spôsob jej určenia:
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Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady 

- fyzická osoba uvedená v $ 9 ods. 2, písm. a), b) 0,30 €/km 
- fyzická osoba uvedená v $ 9 ods. 2, písm. c), d) 0,60 €/km 
- fyzická osoba uvedená v $ 9 ods. 2 písm. e) 1,45 € /km 
- fyzická osoba uvedená v $ 9 ods. 2 písm. f) 0,15€ /km 
- fyzická osoba uvedená v $ 9 ods. 2 písm. £) 0,15 €/km 

    
  

- výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa určuje podľa skutočne odjazdených kilometrov. 

5. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách. 

810 
Požičiavanie pomôcok 

1. Sociálna služba — Požičiavanie pomôcok sa poskytuje v zmysle $47 zákona o sociálnych službách 
terénnou formou. 

2. Požičiavanie pomôcok sa poskytuje: 
a) fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu, ktoré majú trvalý pobyt v meste Banská 

Bystrica 

b) fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu mimo trvalého pobytu mesta Banská Bystrica, 
c) fyzickým osobám mimo trvalého pobytu v meste Banská Bystrica, ktoré dočasne bývajú u osôb 

s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. 

3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 
a) prijímateľ sociálnej služby hradí náklady spojené so zapožičaním pomôcky 
b) výšky úhrad sú určené podľa jednotlivých druhov pomôcok a dížky času ich zapožičania, ktoré 

sú uvedená v Prílohe 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

4. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách. 

811 
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoc 

1. Sociálna služba — Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje v zmysle $52 zákona 
o sociálnych službách terénnou formou.
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2. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje: 
a) fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica 
b) fyzickým osobám mimo trvalého pobytu mesta Banská Bystrica, ktoré dočasne bývajú u osôb 

v trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. 

3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

a) prijímateľ sociálnej služby hradí náklady spojené s prenájmom technického zariadenia 
zabezpečujúceho monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci 

b) výška úhrady je 12,00 € /mesačne/ 1 zariadenie. 

4. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách. 

ČI. IV 
PODPORNÉ SLUŽBY 

Sociálne služby sa poskytujú fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
nepriaznivého zdravotného stavu, ťažkého zdravotného postihnutia alebo dovíšenia dôchodkového 
veku, nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. 

8 12 
Odľahčovacia služba 

1. Sociálna služba — Odľahčovacia služba - sa poskytuje v zmysle 854 zákona o sociálnych službách 
nasledovnou formou: 

a) terénnou OSL 

b) pobytovou v ZOS 

c) ambulantnou v DS. 

2. Odľahčovacia služba sa poskytuje: 

a) fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu, ktoré majú trvalý pobyt v meste Banská 
Bystrica formou OSL, ZOS, DS 

b) fyzickým osobám mimo trvalého pobytu v meste Banská Bystrica formou ZOS a DS. 

3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

a) v prípade, že odľahčovacia služba je poskytovaná prijímateľovi sociálnej služby formou OSL, 
spôsob a výška úhrady za určí podľa 88 tohto všeobecne záväzného nariadenia
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b) v prípade, že odľahčovacia služba je poskytovaná prijímateľovi sociálnej služby formou pobytovej 
sociálnej služby, spôsob a výška úhrady sa učí podľa druhu poskytovanej sociálnej služby ($6 - ZOS, 
87 DS). 

4. Spôsob úhrady: 

- upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa zákona o sociálnych službách. 

8 13 
Jedáleň 

1. Sociálna služba — Jedáleň sa poskytuje v zmysle 858 zákona o sociálnych službách ambulantnou 
formou v jedálňach: 

a) Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, 

b) Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Krivánska 24, Banská Bystrica 

c) Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica 

d) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 48, Banská Bystrica, 

e) Univerzita Mateja Bella, Trieda SNP 53, Banská Bystrica 

f) Stredisko sociálnych služieb, Na Uhlisku 1, Banská Bystrica 

g) Stredisko sociálnych služieb, 9. mája 74, Banská Bystrica 

a terénnou formou: 

- donáška (rozvoz) stravy do domácnosti prijímateľa sociálnej služby. 

2. Sociálna služba v jedálni sa poskytuje: 

a) fyzickým osobám: ktoré majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica 

b) fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu mimo trvalého pobytu mesta Banská Bystrica, 
ktoré bývajú dočasne u osôb v trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 

c) fyzickým osobám odkázaným na opatrovanie a opatruje ju fyzická osoba, ktorá poberá príspevok 
na opatrovanie v zmysle zákona č. 447/2007 Z. z. 

3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

a) rovná sa percentuálnemu podielu z cenovej kalkulácie (surovinové, osobné, vecné náklady) 
dodávateľa stravy, v závislosti od výšky príjmu (pásmo) prijímateľa sociálnej služby 

b) prijímateľ sociálnej služby hradí náklady za stravovanie podľa príjmu v dvoch príjmových 
pásmach nasledovne: 

  

Príjem (pásma) Úhrada prijímateľa soc. služby/ Príspevok mesta / 

% podiel z celkovej ceny % podiel z celkovej    



  

      

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA ao od: 

č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom 2.2021 

Banská Bystrica 

ZD 20/2020 18 z 22     

  

stravného lístka ceny stravného lístka 
  

I, príjmové pásmo do 400,00 € 65,00% 35,00% 

  

  II. príjmové pásmo od 400,01 € 100,00%   0,00%   
  

- za donáška (rozvoz) stravy do domácnosti prijímateľa sociálnej služby: 

  

Príjem (pásma) 

Zz celkovej ceny stravného lístka?? 

Výška úhrady 

  

prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 
  

  
  

  

  

      
1. príjmové pásmo do 400,00 € 0,55 € / deň / obed 

11. príjmové pásmo nad 400,01 € 1,00 € / deň / obed 

prijímateľa sociálnej služby mimo trvalého pobytu v meste Banská Bystrica 

I. príjmové pásmo do 400,00 € 0,65 €/ deň / obed 

II. príjmové pásmo nad 400,01 € 1,10 € / deň / obed     

4. Spôsob úhrady: 

- upravuje dohoda o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka. 

5. Fyzickej osobe, ktorej je poskytovaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

na diétne stravovanie v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. sa stravovanie v zmysle $13 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia neposkytuje. 

8 14 

Práčovňa 

1. Sociálna služba — Práčovňa - sa poskytuje vzmysle 859 zákona o sociálnych službách 

ambulantnou formou: 

a) v Zariadení pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10, Banská Bystrica 

b) v Komunitnom multifunkčnom centre - KOMUCE, ul. Krivánska 24, Banská Bystrica. 

2. Sociálna služba práčovne sa poskytuje: 

- fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu, ktoré majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica.
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3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

a) výšky úhrad je určené podľa gramáže bielizne a šatstva, 2,50 €/1kg 

c) pri gramáži bielizne a šatstva vyššej ako 15 kg / mesiac je úhrada 5,00 € / kg. 

4. Spôsob úhrady: 

- vhotovosti do pokladne zodpovednej osobe príslušného zariadenia sociálnych služieb. 

ČL. V 
Iné služby 

Za účelom zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách 
poskytovateľ môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky pre vykonávanie iných 
činností v súlade s $ 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách. 

1. 

815 
Zabezpečenie a vykonávanie iných činností 

Zabezpečenie a vykonávanie iných činností zahfňa nasledovné: 
a)kadernícke služby 

b)pedikérske služby 

c)nákup liekov odporučených ošetrujúcim lekárom 
d) regeneračno-rekondičné činnosti 
e) výber liekov na lekársky predpis 
f) výber poukazu na inkontinenčné pomôcky a všeobecný zdravotnícky materiál 
g£)výber inkontinenčných pomôcok a všeobecného zdravotníckeho materiálu 
h)ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS 

i) preprava prostredníctvom - sanitky, taxislužby, prepravnej služby 
]) vyšetrenie v dispenzárnej starostlivosti 
k)nákup hygienických a iných osobných potrieb 
1) zabezpečenie kompenzačných pomôcok. 

Iné činnosti sa zabezpečujú a vykonávajú pre prijímateľov sociálnych služieb: 
a) v Zariadení pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica 
b) vKomunitnom multifunkčnom centre - KOMUCE, Krivánska 16-26, Banská Bystrica 
c) vStredisku sociálnych služieb, Na Uhlisku 1, 9. mája 74, Robotnícka 12, Banská Bystrica 

pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica sa vykonávajú regeneračno- 
rekondičné služby : 

a) vprirodzenom domácom prostredí a 
v zariadeniach sociálnych služieb: 

a) v KOMUCE, Robotnícka 12, Banská Bystrica 
b) v Zariadení pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10, Banská Bystrica
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c) vKOMUCE, ul. Krivánska 20, Banská Bystrica. 

3. Výška úhrady a spôsob jej určenia: 

a) zabezpečenie a vykonávanie iných činností podľa $ 15 ods. 1 je bezplatné 
b) výšky úhrad je určená podľa jednotlivých druhov a doby trvania poskytnutia regeneračno- 

rekondičných služieb, ktoré sú uvedená v Prílohe 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia 

5. Spôsob úhrady: 

- za vykonanie regeneračno-rekondičných služieb hradí prijímateľ služby podľa zmluvy o 
poskytovaní regeneračno-rekondičných služieb alebo v hotovosti do pokladne zodpovednej osobe 
príslušného zariadenia sociálnych služieb. 

TRETIA ČASŤ 
ČI. VII 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

817 
1. Sociálne služby uvedené v $4 až $7 môžu byť poskytnuté v mimoriadnych a naliehavých 

prípadoch, ktoré zhodnotí poskytovateľ sociálnej služby, žiadateľovi o sociálne služby, ktorý 
nesplňa podmienku odkázanosti na daný druh sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych 
službách. 

2. Žiadateľovi o sociálne služby uvedené v 83, 84, 88 až 814 môže byť udelená výnimka v 
mimoriadnych a naliehavých prípadoch, ktoré zhodnotí poskytovateľ sociálnej služby, ak nesplňa 
podmienky odkázanosti na službu uvedenú v tomto všeobecne záväznom nariadení. 

3. Žiadateľom o sociálnu službu môže byť aj cudzinec v zmysle $3, ods. 2 zákona o sociálnych 
službách. 

4. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Bystrica č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 6/2014 a VZN č. 18/2014 
platné od 1.2.2016 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018 o úhradách za poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica účinné od 1.6.2018 v znení dodatku č. 12/2018 účinný od 1.2.2019. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici 
uznesením číslo 636/2020 dňa 08.12.2020 a nadobúda účinnosť od 1. februára 2021. ———Y 

i MESTSKY URAD 
i BANSKÁ BYSTRICA 
1— O EROS O 

11, DEC, 2020 Ján NÔSKO 
primátor mesta 

  

Vyvesené dňa: 

ZVOSČHEANAŤ | 22——- >>> i 
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Príloha 1 

Výška úhrad za poskytovanie sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Druh pomôcky Úhrada / mesačne 

Sedačka do vane 1,50 € 

Sprchovacia stolička 1,50 € 

Invalidný vozík mechanický 5,00 € 

[Francúzska barla 1,00 € 

Chodítko 3,00 € 

Sprchovacia doska na vaňu 1,00 € 

Hydraulický zdvihák 5,00 € 

Antidekubitné lehátko + kompresor 10,00 € 

Sedadlo do vane 1,50 € 

Vaňový výťah AOUATEC 12,00 € 

Nemocničné lôžko + príslušenstvo 5,00 € 

Podložná misa s pokrývkou 1,00 € 

Barla drevená 2,00 € 

Toaletný vozík 5,00 € 

WC kreslo kovové 3,00 € 

Schodík 2 stupňový 1,50 € 

|[Schodík 1 stupňový 1,00 € 

| Servírovací stolík 3,00 € 

|[Zvyšovač toaletného kresla 1,00 € |   
  

Pozn. : 

Požičiavanie pomôcok je možné aj pre fyzické osoby mimo trvalého pobytu mesta Banská Bystrica 
a fyzické osoby dočasne bývajúcich u osôb s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. V tomto 
prípade je úhrada za požičiavanie pomôcok zvýšená o 20 %.
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Príloha 2 

Výška úhrad za Regeneračno-rekondičné služby 

Regeneračno-rekondičné procedúry Úhrada za procedúru 

Doba poskytovania Dôchodca nad 62 r. Ostatní 

občan s ŤZP 

Klasická masáž (KM) celého chrbta 20 min 3,00 € 6,00 € 
KM krčnej chrbtice 15 min 2,00 € 4,00 € 
KM horné končatiny 15 min 2,00 € 4,00 € 
KM dolné končatiny 20 min. 4,00 € 6,00 € 
KM celotelová 50 min 10,00 € 20,00 € 
Medová masáž chrbta 20 min 5,00 € 8,00 € 
Parafín (lavaterm) 15 min 2,50 € 5,00 € 
Ultrazvuk podľa programu 2,50 € 5,00 € 
Bio lampa 10 min 1,50 € 3,00 € 
Hydromasážna vaňa 20 min 4,00 € 8,00 € 
Vírivka HK, DK 15 min 3,00 € 5,00 € 
Individuálny telocvik 30 min 2,50 € 5,00 € 
Skupinový telocvik 30 min 

Posilňov.prístroje (bicykel,bež.pás) 30 min 1,00 € 3,00 € 
Cvičenie fit lopta, relaxačný vak 30 min 1,00 € 3,00 € 
Infra — červená sauna podľa programu 5,00 € 10,00 € 

Regeneračno-rekondičné služby Úhrada za poskytovanú službu 
poskytované v teréne Doba poskytovania Úhrada 
Individuálna telesná výchova 30 min 5,00 € 
Bio lampa 10 min 1,50 €       
  

  

 


