
 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby  č. 5/2015 
o poskytovaní sociálnych služieb 

v Domove dôchodcov Dolné Saliby 
(ďalej len DD-D.Saliby) 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Saliby, na základe ustanovení § 4 ods. 3, písm. p), § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov a na základe ustanovení §35, § 72 ods. 2, a § 80 písm. e) bod 1  
zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
sociálnych službách“), sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Dolné 
Saliby 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby (ďalej len „VZN“) upravuje  

podmienky a podrobnosti 
a)   o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, 
b)  o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 
c) o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení 
pre seniorov. 
 

(2) Sociálnou službou podľa tohto VZN sa rozumie 
   sociálna služba v zariadení pre seniorov,1)  - v DD-D.Saliby 

 
 
 

Článok 2 
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 

 
1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu a o zániku odkázanosti na sociálnu 

službu v DD-D.Saliby  sa začína na základe 
písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu 
službu, alebo na podnet obce Dolné Saliby. 
 

2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva obci Dolné Saliby na 
Obecný úrad v Dolných Salibách. 

 
3) Obec Dolné Saliby rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu a o zániku odkázanosti 

na sociálnu službu, podľa ods. 1 tohto článku, u fyzických osôb s trvalým pobytom v obci 
Dolné Saliby. 

 
 



 
Článok 3 

Poskytovanie sociálnych služieb 
 

Obec Dolné Saliby zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 
prednostne prostredníctvom právnickej osoby, ktorú na tento účel, ako rozpočtovú 
organizáciu zriadila, a to Domov dôchodcov Dolné Saliby, sídlo: Hlavná 786, 925 02 Dolné 
Saliby, IČO: 00352527 (ďalej len „DD – Dolné Saliby“). 
 

 
 

Článok 4 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 
(1) Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby, alebo tretia osoba podá žiadosť2) o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DD-Dolné Saliby. 
 
(2) DD-Dolné Saliby zabezpečí poskytovanie sociálnej služby osobe odkázanej na                                
sociálnu službu,  na základe zmluvy3) o poskytovaní sociálnej služby, ktorú uzatvorí 

žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a DD-Dolné Saliby. 
 
(3) Podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je rozhodnutie 

o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, pokiaľ v tomto VZN nie je 
uvedené inak. 

 
 

 
Článok 5 

Poskytovateľ sociálnych služieb DD-Dolné Saliby 
 

(1) V DD-Dolné Saliby sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov fyzickej osobe 
s trvalým pobytom v obci Dolné Saliby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a: 

a)  je podľa zákona o sociálych službách odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy číslo 3. tohto zákona , 

b)  poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 
(2) Sociálne služby v DD-D.Saliby možno poskytnúť aj fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý 
pobyt v obci D.Saliby a dovŕšila dôchodkový vek a:  

a)  je podľa zákona o sociálych službách odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy číslo 3. tohto zákona, 

 
b)  poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov 
 

(3)  Podmienkou poskytovania sociálnej služby v DD-D.Saliby je rozhodnutie   o odkázanosti 
na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, okrem fyzickej osoby uvedenej 
ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) tohto článku. 
 
(4)   Sociálnu službu v objektoch DD-D.Saliby nemožno poskytovať osobe trpiacej  
psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a svoje okolie, osobe 
trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou, osobe, ktorá by narúšala spolunažívanie 
v zariadení z dôvodu alkoholizmu, toxikománie, asociálneho správania. 
 



 
(5) Individuálne podmienky poskytovania sociálnej služby DD-D.Saliby pre jednotlivého 

prijímateľa sociálnej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu a ďalšie 
náležitosti upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi DD-
D.Saliby a prijímateľom sociálnej služby. 

 
(6) Riaditeľ DD-D.Saliby je oprávnený vydať interný predpis upravujúci poskytovanie     
      sociálnych služieb v DD-D.Saliby v súlade s týmto VZN. 
 
 

Článok 6 
Úhrady za sociálne služby v DD-D.Saliby 

 
 
 V DD-D.Saliby sa platí úhrada za: 

 1.    poskytovanú sociálnu služby v zariadení pre seniorov: 
   - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

 - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy. 

       2.    užívanie vlastnej chladničky 
  3.   poskytovanie služieb  práčovne pre 
        a) občana – dôchodcu /neubytovaný v DD/ 
        b) ostatné fyzické a právnicé osoby 
  4.   užívanie izby smútku a chladiarenského zariadenia 
 
 

 
 

Článok 7 
Úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov DD-D.Saliby 

 
 

(1) Za ubytovanie prijímateľa sociálnej služby v DD-D.Saliby sa považuje poskytovanie 
bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných 
priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva 
obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, vybavenia príslušenstva 
obytnej miestnosti a spoločných priestorov  a  poskytovanie vecných plnení spojených 
s ubytovaním. Pričom 

a)   príslušenstvom obytnej miestnosti sa rozumie: predsieň, kuchyňa alebo kuchynský 
kút, WC, kúpeľňa, sprchovací kút, 

b)  prevádzkovým zariadením obytnej miestnosti a prevádzkovým zariadením 
príslušenstva obytnej miestnosti sa rozumie najmä: rozvod elektrickej energie, 
rozvod vody, rozvod plynu, rozvod tepla, odvádzanie odpadových vôd a hygienické 
zariadenia, 

c)  vybavením obytnej miestnosti sa rozumie najmä: lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, 
záclona, 

d)  vybavením príslušenstva obytnej miestnosti sa rozumie najmä: svietidlo,  skrinka, 
zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa resp. sprchovací kút, 

e) spoločnými priestormi sa rozumie najmä: spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, 
schodište, kuchynský kút, 

f)  vybavením spoločných priestorov sa rozumie najmä: stôl, stolička, skriňa, kreslo, 
záclona, televízia, rozhlas, svietidlo, 



g)   vecnými plneniami spojenými s bývaním sa rozumie najmä: vykurovanie, dodávka 
teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka 
vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, vybavenie zariadenia 
spoločnou televíznou anténou. 

 
 

(2) Výška nákladov za ubytovanie prijímateľa sociálnej služby v DD-D.Saliby, na ďeň a  
prijímateľa sociálnej služby je 3,40 €. Prijímateľ z uvedenej sumy uhrádza 2,10 € na ďeň. 
Ak obytnú miestnosť užíva na vlastnú žiadosť jeden prijímateľ sociálnej služby, uvedená 
úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej služby o 1,30 €. Ak 
obytnú miestnosť užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby, uvedená úhrada za 
ubytovanie sa zvyšuje na deň a prijímateľa sociálnej služby o 0,30 €.“ 

 
(3) Výška mesačnej úhrady za ubytovanie na jedného prijímateľa sociálnej služby v DD-

D.Saliby je určená ako násobok počtu dní v kalendárnom mesiaci a dennej sadzby za 
ubytovanie. Táto úhrada je splatná v plnej výške aj v prípade neprítomnosti prijímateľa 
sociálnej služby v zariadení pre seniorov, pokiaľ sa prijímateľ sociálnej služby a DD-
D.Saliby nedohodnú inak. 

 
(4) Stravovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

v objekte DD-D.Saliby. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v DD-D.Saliby 
a v prípade potreby donáškou stravy. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania 
ošetrujúceho lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, 
olovrant, večera. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa 
za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá 
večera. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Týždenný jedálny lístok sa zostavuje 
týždeň dopredu. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorá je pomocným 
orgánom riaditeľa DD-D.Saliby. Stravovacia komisia je päťčlenná, jej členov vymenúva 
riaditeľ. Členmi stravovacej komisie sú: hlavná sestra, vedúci stravovacej prevádzky, 
hlavný kuchár a dvaja zástupcovia prijímateľov sociálnej služby v DD-D.Saliby. Jedálny 
lístok musí byť schválený a podpísaný riaditeľom DD-D.Saliby a vystavený na viditeľnom 
mieste k nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. 
 

(5) Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby v DD-D.Saliby, s počtom 
odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému racionálnemu stravovaniu, na deň a 
na prijímateľa sociálnej služby je 4,55 €. Výška úhrady za stravovanie na deň pre 
prijímateľa sociálnej služby v DD-D.Saliby, ktorému sa poskytuje diabetická, 
bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta je 5,32 €. 

a) Výdavky na potraviny /suroviny/ pri poskytovaní starostlivosti v DD sa zvyšujú o 6,50 € 
na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy počas sviatkov. 
 
b) Výdavky na potraviny /suroviny/ pri poskytovaní starostlivosti v DD sa zvyšujú do výšky 
5,00 € na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy pri organizovaní rekreačných 
zájazdov, športových dní a rekreačných pobytov. 
    
(6) Pri celodennom stravovaní sa z úhrady za stravovanie počíta: 

a)  pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte na 
raňajky           13,75% 
desiatu     5,70% 
obed            51,15% 
olovrant   5,70% 
večeru           23,70% 



b)  pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na 
raňajky   10,10% 
desiatu     5,60% 
obed    56,50% 
olovrant               5,60% 
večeru   17,10% 
druhú večeru    5,10%. 
 

(7) Prijímateľovi sociálnej služby v DD-D.Saliby sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady 
za stravovanie za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby v DD-D.Saliby a za včas 
odhlásené a neodobraté jedlá a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca. 

 
(8) Stravovanie možno poskytnúť so súhlasom riaditeľa DD-D.Saliby aj ďalším osobám, 

ktoré nie sú prijímateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov DD-D.Saliby ak to 
umožňujú prevádzkové podmienky, nebránia tomu hygienické, epidemiologické 
a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania prijímateľov sociálnej 
služby v DD-D.Saliby. 

 
(9) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, na      
     prijímateľa sociálnej služby v DD-D.Saliby na jeden deň je:        1,63 €                  
 
(10) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená         
     podľa stupňa odkázanosti: 
 

IV. stupeň odkázanosti        suma úhrady    0,30 €/deň 
V.  stupeň odkázanosti        suma úhrady    0,50 €/deň 
VI. stupeň odkázanosti        suma úhrady    0,70 €/deň 
 

(11) V prípade poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, 
výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa  stanoví podľa 
stupňa odkázanosti VI. uvedeného v ods. 10 tohto článku VZN. 

 
(12) Výška úhrady za užívanie vlastnej chladničky na prijímateľa sociálnej služby v DD- 

D.Saliby na jeden mesiac je 5,00 €. Táto úhrada je splatná aj v prípade neprítomnosti  
prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov, pokiaľ sa prijímateľ sociálnej služby 
a DD-D.Saliby nedohodnú inak.“ 

 
(13) Prijímateľ sociálnej služby v DD-D.Saliby je povinný uhradiť úhradu za poskytovanú 

sociálnu službu v zariadení pre seniorov najneskôr do 15. dňa   kalendárneho mesiaca, 
ktorý  nasleduje  po kalendárnom  mesiaci,  v ktorom mu je sociálna služba poskytnutá. 

 
(14) Výška úhrady za poskytovanie služieb práčovne je 
     pre občana – dôchodcu obce Dolné Saliby a pre ostatné fyzické a právnické osoby                     
     1,00 € za kg suchého prádla. 
 
(15) Výška úhrady za užívanie izby smútku v DD-D. Saliby je na jeden ďen 3,50 €, 
        za užívanie chladiarenského zariadenia v DD-D.Saliby je na jeden deň 3,50 €. 
 
 

 



Článok 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby č. 1/2009 o podmienkach 

poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytnutú 
sociálnu starostlivosť v  Domove dôchodcov Dolné Saliby v znení dodatkov Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Dolné Saliby. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

(1)Toto   VZN   bolo   schválené   Obecným   zastupiteľstvom   v   Dolných Salibách 
     dňa 16.12.2015, a nadobúda právoplatnosť 15. dňom vyvesenia. 
 
(2) Toto VZN nadobudne účinnosť dňa 01.01.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Ľudovít Kovács 

                                                                                           Starosta obce Dolné Saliby 
 
 
 
 
______________ 
 
1)   § 35 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. 
 
2)      § 74 ods. 3, 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. 
 
3)  § 74 ods. 7 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. 

 
4 )   § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
     č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších 
     predpisov. 

 
 


