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Dôvodová správa  

  Na zmiernenie dopadu vonkajších vplyvov CSS navrhuje úpravu výšky úhrad od prijímateľov sociálnej 

služby /ďalej len PSS/ v Zariadeniach pre seniorov /ďalej ZpS/ a v Zariadení opatrovateľskej služby 

/ďalej len ZOS/. 

Vonkajšími vplyvmi sa rozumie: 

1/  Index rastu spotrebiteľských cien za energie /elektrina, plyn/, vodu, potraviny, ostatné   

     služby  zverejnený Štatistickým úradom SR.    

     Pri spracovaní návrhu sa vychádza len z rastu indexu spotrebiteľských cien za energie  

      a služby  vo  výške 7,2 %-ta za rok 2019 oproti roku 2018 a vo výške 7 % rast cien energie  

     v roku 2020 oproti  roku 2019. Nebol zohľadnený index rastu cien za potraviny. 

 

2/  Novelizácia Zákona 553/2003 Z.z., ktorou sa upravuje základná stupnica platových taríf  

      zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rešpektovaním tejto novelizácie  

      dochádza k navýšeniu miezd v roku 2020 o cca 10 %  a k tomu odvodová povinnosť do   

      Sociálnej a zdravotných poisťovní. Keďže najvyššou položkou pri spracovaní rozpočtu sú  

      mzdy a odvody, na rok 2020 pre CSS sú chýbajúce zdroje príjmu vo výške 270 tis. €.  

 

Nakoľko pri návrhu sú zohľadnené indexy rastu cien energií a služieb navrhujeme úpravu výšky úhrad 

za odkázanosť, ubytovanie a ostatné služby.  

 

Za účelom zmiernenia finančných dopadov na rozpočet CSS súvisiacich so zmenami cien energií 

a zákonným nárastom miezd zamestnancov a predovšetkým v záujme skvalitňovania poskytovaných 

sociálnych služieb a zachovania konkurencieschopnosti s inými poskytovateľmi sociálnych služieb 

predkladáme  nasledujúce návrhy:  

Navrhujeme zmeniť výšku úhrad: 

A.  za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a za ošetrovateľskú starostlivosť: 

Tab. 2a – úhrady v ZpS 

 Súčasná úhrada v € Navrhovaná úhrada v € 

II, III, IV stupeň odkázanosti 1,50 / deň +0,32              1,82/deň 

V stupeň odkázanosti 2,20/deň +0,32              2,52/deň 

VI stupeň odkázanosti 3,00/deň +0,32              3,32/deň   

 

Počet PSS v jednotlivých stupňoch odkázanosti: 

 ZpS Wolkerova  108 PSS              

ZpS Toplianska      96 PSS 

Predpokladaný ročný ekonomický  prínos do rozpočtu príjmov CSS pri naplnenom počte PSS je vo 

výške 23 500,80 €. 

 

Tab. Č. 2b – úhrady v ZOS 

 Súčasná úhrada v €/deň Navrhovaná úhrada v € 

II stupeň odkázanosti 1,30 +0,32              1,62/deň 

III stupeň odkázanosti 1,40 +0,32              1,72/deň 

IV stupeň odkázanosti 1,50 +0,32              1,82/deň 

V stupeň odkázanosti 2,20 +0,32              2,52/deň 

VI stupeň odkázanosti 3,00 +0,32              3,32/deň   



 

 

Počet PSS v ZOS:  4 PSS   

Predpokladaný ročný ekonomický  prínos do rozpočtu príjmov CSS pri naplnenom počte PSS je vo 

výške  460,80 €. 

 

B.  Úhrada za ubytovanie: Bod 3. Denná sadzba úhrady za ubytovanie sa určuje takto: Tab. č.3 

a/ v ZpS, Toplianska 9 

 Súčasná úhrada v €/deň Navrhovaná úhrada v € 

V jednoposteľovej izbe 3,09 +0,35                3,44/deň/lôžko 

V dvojposteľovej izbe 1,66 +0,35                2,01/deň/lôžko 

 

b/ v ZpS, ZOS  Wolkerova 11 

 Súčasná úhrada v €/deň Navrhovaná úhrada v € 

A bývanie: 34,00 – 35,00 m² 4,16 +0,60            4,76/deň/lôžko 

B bývanie: 21,00 – 33,99 m² 2,90 +0,60            3,50/deň/lôžko  

C bývanie: 15,30 – 20,99 m² 2,26 +0,60            2,86/deň/lôžko   

D bývanie: 8,00 – 15,29 m² 1,72 +0,60            2,32/deň/lôžko 

 

Predpokladaný ekonomický prínos je vyrátaný zo súčasnej priemernej úhrady za mesiac s tým, že 

úhrada za služby /poplatky za elektrospotrebiče/ je  zarátaná do úhrady za ubytovanie, ktorého bude 

súčasťou na budúci rok.  

 

Predpokladaný ročný ekonomický  prínos do rozpočtu príjmov CSS pri naplnenom počte PSS: 

ZpS Wolkerova, ZOS  112 PSS      vo výške      24 192,00 €             

ZpS Toplianska              96 PSS      vo výške      12 096,00 € 

Spolu CSS                                                               36 288,00 € 

 

Priemerné zvýšenie úhrady na 1 PSS pri navrhnutej úprave výšky úhrad za odkázanosť a bývanie. 

                                                                             ZpS Toplianska                         ZpS, ZOS Wolkerova 

                                                                        denne        mesačne                    denne          mesačne     

Bývanie, služby                                             0,35 €           10,50 €                       0,60 €            18,00 €    

Odkázanosť                                                   0,32 €             9,60 €                       0,32 €              9,60 €   

Spolu                                                             0,67 €           20,10 €                     0,92 €           27,60 €   

 

Dopad na rozpočet: celkový predpokladaný finančný prínos pre CSS vo výške  60 249,60 € za 

predpokladu plnej obsadenosti obidvoch ZpS a ZOS po celý rok. 

V porovnaní s inými poskytovateľmi rovnakých sociálnych služieb, sú úhrady v CSS v priemere o 100 

– 150 € nižšie.  

Predmetný návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva 

a zasadnutí MsR, kde bol jednomyseľne schválený.  Doposiaľ neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Predložený materiál má 3 strany textu. 



 

Návrh zmien a doplnkov VZN 109/2011 o sociálnych službách a úhradách 

za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 

 

1. V Čl. X  § 9 bod 3 sa vypúšťa písmeno d) používanie vlastného elektrospotrebiča 

2. V Čl. X § 9a  sa v Tab. 2a – úhrady v ZpS mení suma úhrady takto: 

II, III, IV stupeň odkázanosti suma úhrady       1,82/deň 

V stupeň odkázanosti suma úhrady       2,52/deň 

VI stupeň odkázanosti suma úhrady       3,32/deň      

 

 

3.  V Čl. X § 9a  sa v Tab. 2ab – úhrady v ZOS mení suma úhrady takto: 

II stupeň odkázanosti suma úhrady        1,62/deň 

III stupeň odkázanosti suma úhrady        1,72/deň 

IV stupeň odkázanosti suma úhrady        1,82/deň 

V stupeň odkázanosti suma úhrady        2,52/deň 

VI stupeň odkázanosti suma úhrady        3,32/deň   

 

4. V Čl. X § 9b sa za slovo vypúšťa  slovo „dvojvarič“ 

5. V Čl. X  § 9ods. 1 písm.c sa vypúšťa bod 3 a ostatné body sa prečíslujú 

6. V Čl. X  § 9b, bod 3 sa menia sadzby úhrad v Tab č.3 takto: 

a/ v ZpS, Toplianska 9 

V jednoposteľovej izbe   3,44/deň/lôžko 

V dvojposteľovej izbe   2,01/deň/lôžko 

 

b/ v ZpS, ZOS  Wolkerova 11 

A bývanie: 34,00 – 35,00 m² 4,76/deň/lôžko 

B bývanie: 21,00 – 33,99 m² 3,50/deň/lôžko  

C bývanie: 15,30 – 20,99 m² 2,86/deň/lôžko   

D bývanie: 8,00 – 15,29 m² 2,32/deň/lôžko 

 

7. V Čl. X  § 9c v bode 7 sa mení text na konci „odsek 1-5 na 1-4“ 

8. V Čl. X  § 9e sa dopĺňa sa bod 3 v znení:  

CSS poskytuje prijímateľom sociálnej služby v ZpS, ZOS Wolkerova 11 a ZpS  

Toplianska 9 nadštandardnú službu a to vybavenie zariadenia spoločnou televíznou 

 a rozhlasovou anténou, náklady  s tým spojené hradí CSS z vlastného rozpočtu 

9. V  Čl. X   sa vypúšťa celý § 9f  

10. V Čl. XII §14 sa pridáva bod 5 v znení:  

Zmeny a doplnky tohto VZN boli schválené MsZ dňa 26.11.2019 uznesením č. ....../2019  

a nadobúdajú účinnosť 01.01.2020. 

 

 

 

 


