
Dôvodová správa 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009  o poskytovaní opatrovateľskej 

služby. 

 

  Hlavným dôvodom návrhu zvýšenia úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby je 

predovšetkým regulovať nevyhnutnú potrebu spojenú s poskytovaním sociálnych služieb 

v obci a zároveň optimalizovať výšku ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú 

službu. 

 

V zmysle 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 

§ 72 ods. 2 verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, 

spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej 

služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov 

spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 7. 

 

Ekonomicky oprávnené náklady predstavujú všetky náklady za predchádzajúci kalendárny 

rok, ktoré boli vynaložené na opatrovateľskú službu. Sú v nich zahrnuté v zmysle § 72 ods. 5 

zákona o sociálnych službách najmä: funkčné platy opatrovateliek,  náhrady pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti, poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie, 

stravovanie zamestnancov,  náklady spojené so zabezpečením vypracovania lekárskych správ 

a posudkov ap.  

 

Kalkulácia na priemerné ekonomické oprávnené náklady na 1 hodinu opatrovateľskej služby 

za rok 2015 je nasledovná: 

Ekonomicky oprávnené náklady 45 735,70 €. 

Priemerný počet opatrovateliek  8,3 

Priemerné ročné náklady na 1 opatrovateľku 5 510,33 € 

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na 1 hodinu opatrovateľskej službu 2,94 € 

  

     Na základe uvedeného obec navrhuje úpravu úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu 

vo výške 51 % z priemerných ekonomických nákladov na 1 hodinu opatrovateľskej služby to 

je vo výške 1,50 eur. 

    

 V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia.   

 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 

a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

Predkladateľ:  Ing. František Kán, starosta obce 

 


