Mestské zastupiteľstvo v Turzovke podľa § 4 ods. 3, písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 72 ods. 2 a § 80 Zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona NR SR č. 455/1991 Zb. (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turzovka
č. 4 /2022 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne
služby
Článok I.
Úvodné ustanovenia

§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) definuje druh a formu sociálnych služieb,
upravuje podmienky

poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb a určuje úhradu

a spôsob platenia za poskytované sociálne služby Mestom Turzovka podľa Zákona NR SR 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
osobitný predpis).
§2
1. Sociálne služby poskytované Mestom Turzovka podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
- opatrovateľská služba
- prepravná služba
b) sociálne služby krízovej intervencie:
- nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
c) podporné služby:
- odľahčovacia služba
- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
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-

poskytovanie sociálnej služby v jedálni

-

poskytovanie sociálnej služby v práčovni
Článok II.

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku
§3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa § 41 zákona o sociálnych službách.
2. Forma poskytovania - terénna forma.
3. Poskytuje sa občanom s trvalým pobytom na území Mesta Turzovka.
4. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe predloženia
písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu
Mestu Turzovka. Miestna príslušnosť v danej veci sa spravuje podľa miesta trvalého
pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.
5. Posudková činnosť - lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
Výkonom posudkovej činnosti sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby na opatrovateľskú
službu. Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej
osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady
na základe zmluvy s Mestom Turzovka (ďalej len „posudzujúci zdravotnícky
pracovník“).
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je
posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia
fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti,
a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy
č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Výsledkom posudkovej činnosti je zdravotný posudok a sociálny posudok.
Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok
o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre mesto, aby vydalo
rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
6. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
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a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II
podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov.
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
7. Okruh osôb, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu - opatrovateľskú službu
nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
8. Ustanovenie podľa odseku 7 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie

sa

poskytuje

ústavná

zdravotná

starostlivosť

v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín
mesačne.
9. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za
opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o
poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
10. Na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný Mestu
Turzovka/poskytovateľovi opatrovateľskej služby uviesť nasledujúce údaje a predložiť
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nižšie uvedené potvrdenia a doklady, ktoré sa považujú za žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby, a ktorými sú:
- meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresa trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba,
- miesto poskytovania sociálnej služby,
- druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
- deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
- potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a
spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej
vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
11. Sociálny pracovník oboznámi žiadateľa o podmienkach zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby. Žiadateľ má právo vyjadriť svoj názor k podmienkam zmluvy. Po dohode
zmluvných strán na podmienkach zmluvy dôjde k podpísaniu zmluvy oboma
zmluvnými stranami a následnému poskytovaniu domácej opatrovateľskej služby.
12. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby je stanovený spôsob úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu. Úhrada za sociálnu službu je korigovaná podľa §72;§72a; §73
zákona o sociálnych službách. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť
úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom opatrovateľskej služby
podľa príjmu a majetku. Úhrada za opatrovateľskú službu poskytovaná Mestom
Turzovka je stanovená vo výške 1 € za 1 hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby –
pracovný deň, v dňoch pracovného voľna 1,50 € za 1 hodinu.
Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného
rozsahu hodín poskytnutých úkonov opatrovateľskej služby za kalendárny mesiac, v
ktorom sa opatrovateľská služba poskytla.
Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,
v ktorom sa prijímateľovi opatrovateľská služba poskytovala najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou
poukážkou na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mesta.
Podkladom k úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu je výpočtový list, ktorý
mesačne pripravuje Mesto Turzovka.
Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí klientovi zostať mesačne z jeho
príjmu najmenej 1,65 – násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
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osobu. / Zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /.
Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná
osoba, s ktorou mesto uzatvorí zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak
prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu, prechádza táto povinnosť aj na zaopatrené plnoleté deti
a rodičov. Aj zaopatrené plnoleté deti a rodičia platia úhradu podľa príjmu a majetku
a majú ochranu zostatku z príjmu po zaplatení tejto úhrady alebo jej časti vo výške 1,65
– násobku sumy životného minima.
Priemerný rozsah odkázanosti v hodinách za deň sa určuje zaradením do stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa bodu 5.
Rozsah poskytovania opatrovateľskej služby v hodinách, počas ktorých opatrovateľka
poskytuje sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne
aktivity a dohľad je po dohode s prijímateľom opatrovateľskej služby zakomponovaný
do zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
13. Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby predložené Mestu
Turzovka budú zaregistrované v zmysle registratúrneho poriadku, každej žiadosti bude
pridelené registračné číslo. Následne bude doručená žiadosť zaradená povereným
sociálnym pracovníkom do poradovníka žiadateľov o uzatvorenie zmluvy pre
poskytovateľov opatrovateľskej služby, po jej vyhodnotení, s prihliadnutím na
personálnu obsadenosť opatrovateliek jej bude vyhovené.
14. Poradie vybavenia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je
stanovené dátumom doručenia písomnej žiadosti, pri bezodkladnom poskytovaní mimo
poradia. Poradovník žiadateľov o uzatvorenie zmluvy pre poskytovanie opatrovateľskej
služby Mesto Turzovka vedie v listinnej podobe.
15. Štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest má Mesto Turzovka/poskytovateľ
opatrovateľskej služby spracované

v platnom Organizačnom poriadku Mestského

úradu Mesta Turzovka.
16. Na plnenie úloh súvisiacich s činnosťou opatrovateľskej služby opatrovateľky
využívajú referentské vozidlá Mesta Turzovka. Základné zásady používania služobných
a referentských vozidiel sú uvedené v Prevádzkovom poriadku vozidiel na Mestskom
úrade v Turzovke.
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§4
Prepravná služba
1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná podľa § 42 zákona o sociálnych
službách.
2. Prepravná služba sa poskytuje na území okresu Čadca - počas pracovných dní, v čase
od 07:00 hod. – 14:30 hod.
3. Prepravná služba je poskytovaná pre:
- fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území Mesta
Turzovka, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
alebo fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje
posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa Zákona NR
SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nepriaznivý zdravotný stav
fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. ( zahŕňa
prepravu z a do zdravotníckeho zariadenia, a prepravu z dôvodu vybavovania úradných
záležitostí ).
- fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Mesta Turzovka, po dovŕšení 62 rokov
veku života, ktorá je podľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odkázaná na
prepravnú službu. ( zahŕňa prepravu z a do zdravotníckeho zariadenia, a prepravu
z dôvodu vybavovania úradných záležitostí ).
- fyzickú osobu, ktorá je umiestnená v Zariadení pre seniorov Mesta Turzovka,
s pobytovou formou ( zahŕňa prepravu iba do a zo zdravotníckych zariadení v rámci
okresu Čadca ).
4. Prítomná pri poskytovaní prepravnej služby môže byť aj osoba sprevádzajúca fyzické
osoby podľa bodu 3.
5. Fyzická osoba podľa bodu 3/ predkladá Mestu Turzovka žiadosť vopred, najneskôr
48 hodín pred jej poskytovaním. Uvedené neplatí pre fyzické osoby umiestnené
v Zariadení pre seniorov Mesta Turzovka.
6. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je: 0,30 €. Pre osobu sprevádzajúcu
fyzické osoby podľa bodu 3/ je výška úhrady 0,10 €.

Klienti umiestnení
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v Zariadení pre seniorov Mesta Turzovka, využívajú sociálnu službu z vyššie
uvedených dôvodov bezplatne.
7. Úhradu za prepravnú službu platí prijímateľ sociálnej služby priamou platbou v deň
poskytnutia služby zamestnancovi Mesta Turzovka / vodičovi, ktorý službu poskytol.
O úhrade bude vystavený príjmový pokladničný doklad.
8. Zodpovedný zamestnanec Mesta Turzovka vedie Evidenčný list prepravnej služby
Mesta Turzovka.
9. Prijatú úhradu od klienta vodič/zamestnanec Mesta Turzovka, ktorý službu poskytol
odovzdá do pokladne Zariadenia sociálnych služieb Mesta Turzovka.
10. Na plnenie úloh súvisiacich s činnosťou prepravnej služby poverení zamestnanci
využívajú vozidlá Mesta Turzovka. Základné zásady používania služobných
a referentských vozidiel sú uvedené v Prevádzkovom poriadku vozidiel na Mestskom
úrade v Turzovke.
Článok III.
Sociálne služby krízovej intervencie
1. Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie fyzickej osoby, môžu mať nízkoprahový charakter.
2. Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa považuje sociálna služba,
ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa
fyzická osoba zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu.

§5
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
1. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe a jej
rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, v ktorej sa ocitne pre svoje životné návyky,
spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností.
2. V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa
- poskytuje:

- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- preventívna aktivita

- zabezpečuje: - pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie

a sprevádzanie

dieťaťa do a zo školského zariadenia
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- záujmová činnosť
3. Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu poskytuje Mesto Turzovka:
Ambulantnou formou - v Nízkoprahovom dennom centre DÚHA – Turzovka, Vyšný
Koniec č. 207.
Terénnou formou – územný obvod Mesta Turzovka.
4. Na plnenie úloh súvisiacich s činnosťou nízkoprahovej sociálnej služby zamestnanci
využívajú referentské vozidlá Mesta Turzovka. Základné zásady používania služobných
a referentských vozidiel sú uvedené v Prevádzkovom poriadku vozidiel na Mestskom
úrade v Turzovke.
5. Sociálna služba je poskytovaná bezplatne.
6. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje pre fyzické osoby
s trvalým pobytom na území Mesta Turzovka.
7. Zamestnanci Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA predkladajú
vedeniu Mesta Turzovka vždy na konci kalendárneho mesiaca mesačné plánovanie
NSSDR/Mesačný harmonogram činností NSSDR a následne, po uplynutí príslušného
mesiaca vyhodnotenie plnenia konkrétneho mesačného plánu vrátane jeho personálneho
zabezpečenia.
Čl. IV
Podporné služby

§6
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa Zákona č. 447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba,
ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
3. Poskytuje sa: terénnou formou – domácou opatrovateľskou službou
pobytovou formou - v zariadení sociálnych služieb Mesta Turzovka
ambulantnou formou - v zariadení sociálnych služieb Mesta Turzovka
4. Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu,
ktoré majú trvalý pobyt v Meste Turzovka.
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5. Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely
poskytnutia odľahčovacej služby je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny.
6. Výšku a spôsob úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu, ako aj podmienky
poskytovania odľahčovacej služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby
uzatvorené podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
7. Prijímateľ odľahčovacej služby platí za poskytovanú sociálnu službu úhradu. V prípade,
že odľahčovacia služba je poskytovaná terénnou formou, spôsob a výška úhrady sa určí
podľa § 3, bod č. 12 tohoto všeobecne záväzného nariadenia. V prípade, že odľahčovacia
služba je poskytovaná pobytovou formou, výška úhrady sa určí podľa úhrady za
poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov Mesta Turzovka.
8. Na plnenie úloh súvisiacich s činnosťou odľahčovacej služby zamestnanci využívajú
referentské vozidlo

Mesta Turzovka.

Základné zásady používania služobných

a referentských vozidiel sú uvedené v Prevádzkovom poriadku vozidiel na Mestskom
úrade v Turzovke.
8. Fyzická osoba podáva Mestu Turzovka písomnú žiadosť o poskytovanie odľahčovacej
služby v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 14 kalendárnych dní vopred.

§7
Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba 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.
2. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.
3. Sociálna služba sa poskytuje:
- v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Mesta Turzovka v mestskej časti Vyšný
Koniec
- Stred č. 355/Turzovka
4. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre je bezplatné.
5. O činnosti denného centra vedie sociálny pracovník Mesta Turzovka Evidenčný list
Denného centra Mesta Turzovka.
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§8
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
- dovŕšila dôchodkový vek
2. Sociálnu službu – Jedáleň Mesto Turzovka poskytuje:
- ambulantnou formou v jedálni: Školská jedáleň pri Základnej škole v Turzovke, Stred č.
540
- terénnou formou - donáška stravy – rozvoz stravy do domácnosti prijímateľa sociálnej
služby.
3. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe podľa bodu 1, s trvalým pobytom na území
Mesta Turzovka.
4. Výška úhrady za poskytovanie podpornej sociálnej služby Jedáleň pozostáva z ceny
za stravnú jednotku, ktorá je stanovená nasledovne:
- osobný odber – 3,02 € ( 1,41 € potraviny + 1,61 € réžia jedálne)
- rozvoz stravy – 3,02 € ( 1,41 € potraviny + 1,61 € réžia jedálne)
Cena za nákup potravín je stanovená finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov.
Réžia jedálne je výsledkom kalkulácie dodávateľa stravy.
5. Cena za stravnú jednotku – obed sa bude upravovať podľa inflácie – skutočných nákladov
na prípravu stravnej jednotky, ktorá bude dostupná u dodávateľa stravy.
6. Prijímateľ sociálnej služby si predplatí k pracovnému dňu v mesiaci, ktorý určí vedúca
školskej jedálne, obedy na celý mesiac. Rozdiel medzi odobratými a zrušenými obedmi sa
zohľadní v nasledujúcom mesiaci, v ktorom si prijímateľ sociálnej služby predplatí stravu.
Ak v nasledujúcom mesiaci si prijímateľ sociálnej služby už nezaplatí stravu, rozdiel medzi
predchádzajúcou odobratou a odhlásenou stravou sa mu vráti.
7. Podmienky zabezpečenia sociálnej služby sú zakotvené prostredníctvom Zmluvy
o poskytovaní stravy, medzi odberateľom stravy/poskytovateľom sociálnej služby – Mesto
Turzovka a dodávateľom stravy – Školská jedáleň pri Základnej škole Turzovka.
8. Podmienky poskytovania sociálnej služby sú zakotvené v zmluve medzi Mestom
Turzovka - poskytovateľom sociálnej služby a občanom – prijímateľom sociálnej služby.
9. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni potrebujú pre samotnú realizáciu tejto sociálnej
služby a prenos pripraveného jedla dve termonádoby – obedáre. Mesto Turzovka ako
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poskytovateľ sociálnej služby obedáre zakúpi, pričom 1ks zaplatí mesto a 1ks zaplatí klient.
Táto skutočnosť platí pre klientov, ktorým je zabezpečovaný rozvoz stravy do domácnosti
klienta.
10. Na plnenie úloh súvisiacich s činnosťou podpornej sociálnej služby - Jedáleň
zamestnanci využívajú referentské vozidla Mesta Turzovka. Základné zásady používania
služobných a referentských vozidiel sú uvedené v Prevádzkovom poriadku vozidiel na
Mestskom úrade v Turzovke a v Prevádzkovom poriadku k zabezpečeniu podpornej
sociálnej službe Jedáleň.

§9
Poskytovanie sociálnej služby v práčovni
1. Sociálna služba – Práčovňa sa poskytuje podľa § 59 zákona o sociálnych službách.
Forma poskytovania – ambulantná, v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Mesta
Turzovka, v mestskej časti Vyšný Koniec.
2. V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej
osobe, ktorá:
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
- dovŕšila dôchodkový vek.
3. Fyzická osoba podľa bodu 2. má trvalý pobyt na území Mesta Turzovka.
4. Výška úhrady je určená podľa váhy bielizne a šatstva 1€/1kg.
5. Pri prijatí znečistenej bielizne službu konajúci zamestnanec Zariadenia sociálnych
služieb Mesta Turzovka spíše s klientom príjemku v dvoch vyhotoveniach.
5. Úhradu za sociálnu službu v práčovni platí prijímateľ sociálnej služby priamou platbou
v deň odovzdávania čistej bielizne poverenému zamestnancovi Mesta Turzovka. O úhrade
bude vystavený príjmový pokladničný doklad.
6. Poverený zamestnanec Mesta Turzovka vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby
v práčovni. Prijatú úhradu od klienta zamestnanec ,ktorý službu poskytol odovzdá do
pokladne Zariadenia sociálnych služieb Mesta Turzovka.
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Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrady za poskytované sociálne služby
sa primerane použije Zákon 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, Zákon č. 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 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, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.
2. Žiadateľom o sociálne služby môže byť udelená výnimka v mimoriadnych
a naliehavých prípadoch, ktoré zhodnotí poskytovateľ sociálnej služby, ak nespĺňa
podmienky na službu uvedenú v tomto všeobecne záväznom nariadení.
3. Dňom účinnosti tohto VZN Mesta Turzovka č. 4/2022 o sociálnych službách a výške
úhrady za poskytované sociálne služby sa ruší:
a) VZN č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka.
b) Novelizácia č. 1/2018 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 2/2016
o sociálnych službách Mesta Turzovka.
4. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke, zo dňa
30.06.2022. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t. j.:
16. júla. 2022.

JUDr. Ľubomír GOLIS, v.r.
primátor mesta
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