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súvisiace

s týmto nevyžaduje sa
žiadny

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie
osobného
záujmu
podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

nevyžaduje sa
nevyžaduje sa
Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.

1

Dôvodová správa č. 9
Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 108
o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou navrhuje zmenu druhej časti VZN č. 108 príloha č. 1.
Zariadenie pre seniorov ako rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava
nad Bodvou predkladá návrh na úpravu výšky úhrady za poskytované sociálne služby prijímateľmi
sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov – Domove dôchodcov Sv. Alžbety (ďalej len „ZPS“).
Rozpočet ZPS tvoria v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov príjmy (ďalej len zákona č. 448/2008 Z. z.“) z úhrad prijímateľov sociálnych
služieb a finančný príspevok z rozpočtu MPSVaR.
Rozpočet ZPS na rok 2022 bude výrazne ovplyvnený:
a) reálnym zvýšením cien energií, potravín, tovarov a služieb
b) znížením príjmov z úhrad za poskytované sociálne služby hradenými prijímateľmi sociálnych
služieb z dôvodu zníženia kapacity lôžok – predpoklad v porovnaní s rokom 2021
cca o 4.800,00 €
c) znížením výšky finančného príspevku MPSVaR na poskytované sociálne služby v súlade
so zákonom č. 448/2008 Z. z. z dôvodu zníženia kapacity lôžok v zariadení – predpoklad
vychádzajúci s výšky príspevku určenej pre rok 2022 o 7.848,00 €.
Navrhovaná zmena výšky úhrady za sociálne služby uvedená v prílohe č. 1 hradená v súlade so
zákonom č. 448/208 Z. z. prijímateľmi sociálnych služieb zvyšuje úhradu za upratovanie, pranie,
žehlenie, údržbu bielizne a šatstva z pôvodnej sumy 1,00 € na sumu 1,35 € (uvedené v prílohe č.
1).
Zákon č. 448/2008 Z. z. stanovuje povinnosť obce podľa §72 ods. 2 zabezpečiť, aby priemerná
suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej služby od
prijímateľov tejto sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami bola po prepočítaní tejto
úhrady na prijímateľa sociálnej služby na mesiac najviac vo výške rozdielu medzi ekonomicky
oprávnenými nákladmi verejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok
a priemerným príjmom verejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok
z finančného príspevku MPSVaR.
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Príloha č. 1
Návrh cenníka úhrad za sociálne služby
v Zariadení pre seniorov – Domove Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou
od 01.01.2022

Úhrada za sociálne služby
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:
stupeň odkázanosti IV - VI
Stravovanie:
racionálne stravovanie – stravná jednotka
diabetické stravovanie – stravná jednotka
režijné náklady na prípravu stravy
Ubytovanie:
základná úhrada za 1 m2
zvyšuje sa ak obytnú plochu užíva 1 osoba
zvyšuje sa ak obytnú plochu užívajú 2 osoby
zvyšuje sa ak obytnú plochu užívajú 3 osoby
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva:
Používanie vlastného elektrospotrebiča:

Pôvodná
výška
úhrady
€/deň

Navrhovaná
výška
úhrady
€/deň

3,20

2,00

2,85
3,40
0,94

2,85
3,40
0,94

0,25
0,48
0,38
0,33
1,00

0,48
0,48
0,38
0,33
1,35

0,10

0,10

Mesto Moldava nad Bodvou navrhuje zmenu druhej časti VZN č. 108 príloha č. 2.
Mesto Moldava nad Bodvou za zapojilo do výzvy Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
„Podpora opatrovateľskej služby II“ financovanej z operačného programu Ľudské zdroje. Projekt
je zameraný na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého
Slovenska.
Hlavným cieľom projektu podpora opatrovateľskej služby v meste Moldava nad Bodvou.
Poskytovaním opatrovateľskej služby v domácnosti klienta sa predchádza jeho umiestneniu do
inštitucionálnej starostlivosti. Opatrovateľskú službu poskytuje mesto Moldava nad Bodvou
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým bolo
vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu a ktorí bývajú na
území mesta Moldava nad Bodvou.
Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „NFP“) MPSVaR overilo podmienky poskytnutia príspevku a rozhodlo
o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej mestom Moldava nad Bodvou podľa §19 ods. 8 zákona
o príspevku z EŠIF tak, že vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti a predložilo žiadosť
o poskytnutie NFP na schválenie Európskej komisii podľa §27 ods. 7 a 8 zákona o príspevku
z EŠIF.
Celková dĺžka realizácie aktivít projektu je 24 mesiacov. Začiatok realizácie aktivít projektu je
12/2021 a koniec realizácie aktivít projektu je 11/2023.
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Výška NFP pre Mesto Moldava nad Bodvou predstavuje sumu 97.920,00 € na pokrytie celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu.
Oprávnenými výdavkami je príspevok na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie
opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/20085 Z. z. kvalifikovanou opatrovateľkou
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere na kratší
pracovný čas (v alikvotnej výške) v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.
V súčasnej dobe poskytuje mesto Moldava nad Bodvou opatrovateľskú službu pre siedmych
klientov prostredníctvom 6 odborných zamestnancov - opatrovateľov. Výška úhrady za sociálnu
službu je 1,00 € na 1 hodinu opatrovateľskej služby. Celkové výdavky na opatrovateľskú služby
hradené plne z rozpočtu mesta boli v roku 2020 vo výške 55.984,84 €. Celkové príjmy z úhrad za
opatrovateľskú službu boli v roku 2020 vo výške 5.727,00 €.
Na základe priznaného NFP dôjde v čase trvania projektu k zníženiu celkových výdavkov na
opatrovateľskú službu uhrádzaných z rozpočtu mesta, z toho dôvodu mesto Moldava nad Bodvou
navrhuje zníženie úhrady za poskytovanú sociálnu službu – opatrovateľskú službu z 1,00 € na
0,50 €/1 hodina opatrovateľskej služby.
Touto cestou chce mesto Moldava nad Bodvou podporiť dostupnosť opatrovateľskej služby aj pre
nízko príjmových občanov mesta.
Príloha č.2
Návrh cenníka úhrad za ostatné sociálne služby mesta
Moldava nad Bodvou od 01.01.2022
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Práčovňa
Stredisko osobnej
hygieny
Denné centrum
Komunitné centrum

merná jednotka
1 hodina opatrovania
s poskytnutím pracieho prášku
bez poskytnutia pracieho
prášku

Cena

1 klient sprchovanie
1 klient použitie WC
1 klient

0,80
0,15
bez úhrady
bez úhrady
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0,50
1,30
0,80

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2021 z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2021
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych
službách v Moldave nad Bodvou.

Návrh na uznesenie prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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