Dôvodová správa

I. Všeobecná časť
Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v zmysle § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2
písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 72 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“) vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018
o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob
ich určenia a platenia (ďalej len VZN TSK č. 2/2018).
II. Osobitná časť
Vyšší územný celok, ako zriaďovateľ poskytovateľov sociálnej služby, v rámci svojej
kompetencie v zmysle zákona o sociálnych službách určuje sumu úhrady za sociálnu
službu, spôsob jej určenia a jej platenia vo VZN.
V aktuálne platnom VZN TSK č. 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné

nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015 bol určený spôsob
výpočtu úhrady percentom z celkových priemerných ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej
len EON) bez rozčlenenia druhov a foriem sociálnych služieb. Priemerné EON v roku 2016
za všetky druhy a formy sociálnej služby sú vo výške 24,81 Eur/ deň / prijímateľa.
Vzhľadom k postupnému napĺňaniu počtu zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych
službách a spĺňaniu minimálnych personálnych štandardov v jednotlivých zariadeniach
sociálnych služieb dochádza k potrebe rozčleneniu EON v závislosti na druhoch a formách
sociálnych služieb.
Pre výpočet výšky úhrady pre rok 2017 aktuálne nie je možné vyčísliť EON za rok 2017, nakoľko
účtovné ukončenie roka je až 05.02.2018. Z dôvodu nastavenia prepočtu EON v platnom VZN
kedy sa úhrada mení s účinnosťou od 01.03.2018, je potrebné aby sa úhrady prepočítali
v súlade s navrhovaným VZN, kde je stanovená úhrada v závislosti od druhu a formy sociálnej
služby.

VZN TSK č. 2/2018 sa vydáva z nasledovných dôvodov:
1. Zmeny spôsobu určenia výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, ktorá bude
rozdielna v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, pri určení
dennej sadzby úhrady na jedného prijímateľa. Celková výška úhrady na mesiac bude
vypočítaná podľa skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. Denná
sadzba výšky úhrady sa určí percentom z výšky priemerných ekonomicky
oprávnených nákladov za rok 2016, čo je posledný účtovne uzatvorený rok podľa
tohto VZN, v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby. Týmto
spôsobom sa zabezpečí objektívne nastavenie výšky úhrad vzhľadom na náročnosť
poskytovanej sociálnej služby s ohľadom na personálne zabezpečenie.
Priemerné EON za posledný, účtovne uzatvorený rok pre toto VZN, za poskytovanú
sociálnu službu sú v:
-

domove sociálnych služieb vo výške 24,80 Eur/deň/prijímateľa,
špecializovanom zariadení vo výške 25,19 Eur/deň/prijímateľa,
zariadení podporovaného bývania vo výške 23,23 Eur/deň/prijímateľa.

Výšku úhrady za sociálnu službu môže TSK zmeniť úpravou VZN pri náraste
priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za jednotlivé druhy a formy
sociálnych služieb oproti poslednému, účtovne uzatvorenému roku podľa tohto VZN,
o min. 50,00 Eur. Týmto ustanovením vzniká priestor na flexibilné reagovanie
na zmeny výšky ekonomicky oprávnených nákladov, dopytu po poskytovaných
sociálnych službách a výškach priemerných vyplácaných dôchodkov v SR (napr.
starobných, invalidných, sociálnych,...)
2. Riešenia podmienok poskytovania stravovania ďalším fyzickým osobám, ktorým nie
je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb, a ktoré doposiaľ
nebolo riešené žiadnym ustanovením.
3. Konkrétneho stanovenia rozpätia výšky úhrady za ubytovanie, ktoré sa určí
rozdielom celkovej výšky úhrady na deň pre daný druh a formu sociálnej služby
a výšky stravnej jednotky konkrétneho zariadenia sociálnych služieb, ktorá
je schválená predsedom TSK. Z dôvodu zvýšenia úrovne kvality poskytovaných
sociálnych služieb sú doplnené aj podmienky ubytovania príbuzných prijímateľa
v prípade, že má zariadenie na to vytvorené podmienky. Vychádzame tým v ústrety
občanom nášho kraja, aby z dôvodu inštitucionálneho riešenia poskytnutia sociálnej
služby nedochádzalo k prerušovaniu vzájomných rodinných väzieb, čo má pozitívny
vplyv na psychické zdravie prijímateľa.
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4. Doplnenia podmienok úschovy cenných vecí, ktorá je jednou z povinností
poskytovateľa pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na základe žiadosti
prijímateľa. Legislatíva tieto skutočnosti bližšie nešpecifikuje a z praxe vyplynula
potreba vymedziť pravidlá a podmienky ich úschovy, vedenia ich evidencie, ako
aj postup pri nakladaní s cennými vecami prijímateľa v prípade jeho úmrtia.

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho
kraja na schválenie s účinnosťou od 01. 03. 2018 Všeobecne záväzné nariadenie
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom,
určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.
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