
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stará Turá

č.  2 / 2003 – Nar.

   
O spôsobe určenia úhrady za bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 24.4.2003
schválilo uznesením č 7- lV./ 2003, 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecné 
záväzné nariadenie, vydané v súlade s čl. 68 Ústavy SR ust. § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. g . 
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  a  § 15,  § 40 až  § 47 
Zákona č 195/1998.  

§ 1
      Základné ustanovenia

Mesto Stará Turá v súlade s citovanými  predpismi a týmto všeobecne záväzným nariadením 
upravuje výšku úhrady za bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby.

      1/  Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za:

a/    príslušenstvo obytnej miestnosti  predsieň , kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, 
kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej 
miestnosti alebo ak sú  k nej priamo priľahlé,

b/    prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti najmä 
rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd 
a hygienické zariadenia, 

c/    vybavenie obytnej miestnosti najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,  

d/    vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti najmä svietidlo, chladnička, kuchynský sporák, 
kuchynská linka, zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa,  

e/    spoločné priestory najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba,  schodište, pivnica, 
práčovňa a kotoľňa,

f/    vybavenie spoločných priestorov najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona a práčka,



g/    vecné plnenie spojené s bývaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie 
spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka 
vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, 
odvoz splaškov a čistenie žúmp  a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou 
televíznou anténou a rozhlasovou anténou.  

  §  2   
                        Výška úhrady

Úhrada za bývanie
     1/  Výška úhrady v zariadení opatrovateľskej služby na deň na občana sa určí ako súčin dennej 
sadzby za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti  
a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva. 

       2/ Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 
obytnej miestnosti  je

3,- Sk/deň 
 V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, spoločných  
priestorov , prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, 
spoločných  priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.

    3/  Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí  tak, že veľkosť 
podlahovej plochy obytnej miestnosti  sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu 
užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti ktorá je priechodná, veľkosť 
podlahovej plochy obytnej miestnosti , ktorú občan užíva sa znižuje o 30 %. 

    4/ Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva  sa určí tak, že 
veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa delí počtom občanov, ktorí túto 
podlahovú plochu užívajú. 

     5/ Úhrada za byvanie sa zvyšuje na deň na občana o

               7,- Sk   ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan
               4,- Sk   ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania
               2,- Sk   ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného občana 
                          pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obývanej miestnosti.

Úhrada za zaopatrenie
    6/   Výška úhrady za zaopatrenie je pre občanov  pri starostlivosti v zariadení opatrovateľskej 
služby 
        
           18,- Sk/deň



 7/   Vypočítaná výška úhrady za bývanie a starostlivosť sa zaokruhluje na celé koruny  
smerom nadol.
                                                      

                                                                    §  3
Spôsob určenia výšky úhrady

    1/  Úhradu  za bývanie a starostlivosť pri nástupe do zariadenia opatrovateľskej služby platí 
občan   odo dňa nástupu do zariadenia.

2/  Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni 
poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň občan pri 
starostlivosti v zariadení sociálnych služieb poskytovanej týždenne úhradu za bývanie  v plnej 
výške  určenej podľa § 2 ods.1 – 5 nariadenia a 20% z úhrady za zaopatrenie určenej podľa § 2 
ods.6 nariadenia.

   3/  Občanovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady   za dni prerušenia poskytovania 
starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby a za dni poskytovania zdravotnej strarostlivosti 
v zdravotníckom zariadení vypočítanej podľa ods. 2 najneskôr do konca nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 

                  §  4
          Splatnosť úhrady

Úhradu za  bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby platí občan za kalendárny 
mesiac, v ktorom sa starostlivosť v zariadení poskytuje najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca.

        §  5
    Záverečné ustanovenia

1/   Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona č. 195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

2/    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 6.  2003.

                                                                                    Ing.  K I Š Š  Ján
                                                                                     primátor mesta


