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Mesto Prešov (ďalej len "mesto") podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov apodľa § 72 ods. 2 a § 80

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") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020,
ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019
o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov (ďalej len "všeobecne záväzné
nariadenie").
lJyv sené dňa __ - - 4 -06- 2020_
ČlánokI.

'v . ,," dň"

2 Z -06- 2020

Všeobecne záväzné nariadenie sa mení a znie:
1. čl. 3 sa mení a znie takto:
,,1. Mesto v zmysle zákona o sociálnych službách2) poskytuje tieto sociálne služby:
a) zariadenie pre seniorov,
b) denný stacionár,
c) opatrovateľská služba,
d) odl'ahčovacia služba,
e) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života,
f) jedáleň,
g) požičiavanie pomôcok,
h) denné centrum,
i) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
j) sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre,
k) prepravná služba.
2. V zmysle zákona o sociálnych službách2) sa poskytuje sociálna služba:
a)v zariadení pre seniorov, dennom stacionári a opatrovateľská služba fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu,
b)odl'ahčovacia služba fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická
osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať,
c)pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže sama alebo
s pomocou rodiny zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa,
d)v jedálni fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek,
e)v požičovni pomôcok fyzickej osobe, s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej
osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku,
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f) v dennom centre 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,
g)nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, za ktorú sa považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo
návykových škodlivých činností,
h)krízovej intervencie v komunitnom centre fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, za ktorú sa považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej
a generačne reprodukovanej chudoby,
i) prepravná služba 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.
3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári,
opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpore zosúlaďovania rodinného a pracovného života, jedálni a požičovni pomôcok
podáva fyzická osoba na predpísanom tlačive na Mestský úrad v Prešove.
4. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným
poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je právnická osoba zriadená mestom, priamo uvedie
tejto právnickej osobe údaje uvedené v § 74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách2).
5. Podmienky poskytovania sociálnych služieb mestom, výšku a spôsob úhrady za
poskytované sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená
podl'a § 74 zákona o sociálnych službách2) medzi prijímatel'om a poskytovatel'om sociálnej
služby v zariadení pre seniorov, dennom stacionári, opatrovateľskej služby, odľahčovacej
služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpore zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života, požičovni pomôcok a prepravnej služby. O podmienkach poskytovania
resp. zabezpečenia sociálnej služby v jedálni je prijímateľ sociálnej služby informovaný
písomným oznámením mesta Prešov.
6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu
v zmysle tohto VZN a v súlade so zákonom o sociálnych službách2)."

2. čl. 14 ods. 1 sa mení a znie takto:
,,1. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch, v čase od 07.00 hod. do 19.00
hod. Opatrovateľská služba sa v rozsahu zazmluvnených hodín počas dňa poskytuje bez
prerušenia. Úkony starostlivosti o domácnosť sa poskytujú najmä v popoludňajších hodinách

':;1

Mesto Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prešov
,
č. 2/2020, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní
sociálnych služieb mestom Prešov

Strana
3z4

v čase od 14.00 hod. - 19.00 hod. Dňa 31. decembra sa opatrovateľská služba poskytuje max.
do 15.00 hod."

3. za čl. 23 sa vkladajú nové čl. 24 a 25 a znejú takto:
"Článok 24
Prepravná služba
1. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
b) má nepriaznivý zdravotný stav, obmedzenú schopnosť pohybu po rovine alebo
po schodoch a obmedzenú schopnosť orientácie.
2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa tohto VZN sa
preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa tohto VZN fyzická osoba preukazuje potvrdením
príslušného odborného lekára.
4. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod.

Článok 25
Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu
1. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dlžky vzdialenosti, na ktorú je fyzická osoba
prepravovaná a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti.
2. Výška úhrady za 1 kilometer prepravnej služby sa určuje vo výške 100% ekonomicky
oprávnených nákladov na poskytovanie tejto služby za predchádzajúci kalendárny rok.
3. Fyzická osoba sprevádzajúca osobu, ktorej sa poskytuje prepravná služba za prepravu
neplatí.
4. Stojné pre prijímateľa prepravnej služby je 3 eur! za jednu aj započatú hodinu.
5. Úhradu za prepravnú službu platí fyzická osoba, ktorej sa poskytla prepravná služba,
v hotovosti v deň poskytnutia prepravnej služby vodičovi, ktorý jej vydá doklad o zaplatení
s celkovou sumou úhrady za prepravnú službu. Vodič odovzdá denný príjem za prepravnú
službu bezodkladne do pokladne poskytovateľa.
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6. Výšku úhrady za poskytovanie prepravnej služby podľa čl. 2 ods. 1 písm. k) urci
poskytovateľ sociálnej služby podľa čl. 25 ods. 2 tohto VZN vždy s účinnosťou
od 1. marca príslušného kalendárneho roka.
4. pôvodné články čl. 24 a čl. 25 sa prečíslujú na čl',26 a 27
5. článok 26 sa mení a znie takto:

"Článok 26
Prechodné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta upraviť úhrady za poskytovanie
sociálnej služby podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) a e) tohto VZN príkazom primátora mesta vždy
s účinnosťou od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento nárastu resp. poklesu EON
za jednotlivé druhy sociálnych služieb za predchádzajúci kalendárny rok.
2. Čl. 25 ods. 6 tohto VZN sa na účely určenia výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej služby
prvýkrát zohľadní na rozpočtový rok 2021 od 1.3.2021. Za obdobie od účinnosti tohto VZN
do 28.2.2021 sa výška úhrady za 1 kilometer prepravnej služby určuje vo výške
0,42 eur/kilometer.
3. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorené pred účinnosťou tohto VZN sa považujú
za zmluvy uzatvorené podľa tohto VZN."

Článok II.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

/

V Prešove dňa 01.06.2020

l)

2)

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR Č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

