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Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

 
 
 

S p r á v a 
z kontroly realizácie VZN č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe určenia 

a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 

 
 
 
Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava 
      
Cieľ kontroly: Skontrolovať dodržiavanie Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
- č.   5/2016 z 28.06.2016, účinnosť 01.08.2016 
 
 

Dôvod kontroly:  V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na             
I. polrok 2018, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 197/2017 z 12.12.2017 

 
Kontrolované obdobie:   rok 2017   
 
 
 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2018 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 197/2017 
z 12.12.2017 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia 
úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
I.1.  Základné údaje 
I.2  Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly 
-  Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  v z.n.p.,  
-  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,  
-  Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného      

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
-   Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v z.n.p., 
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I.3  Vnútorné smernice doložené ku kontrole  
-  VZN č. 5/2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 

sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

 
I.4  Podklady doložené ku kontrole 
-  Zariadenia pre seniorov – kompletná spisová agenda, 
-  Zariadenia opatrovateľskej služby – kompletná spisová agenda, 
-  Denný stacionár – kompletná spisová agenda, 
-  Opatrovateľská služba  - kompletná spisová agenda. 
    
I.5 Podklady použité pri kontrole  
-  webová stránka MČ SM 
-  webová stránka Seniorcentrum Staré Mesto    
 
I.6 Predchádzajúce kontroly 
-  Správa č. 6/2005  
-  Správa č. 4/2006  
-  Správa č. 3/2011  
-  Správa č. 1/2014  
 
II.  PREDCHÁDZAJÚCE KONTROLY 
 V minulosti boli vykonané v Seniorcentre Staré Mesto nasledovné kontroly:  
II.1 Správa č. 6/2005 
Dôvod kontroly:  
Predmet kontroly: Komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so 
zameraním na oblasť financovania a účtovania, oblasť majetku, materiálové náklady a služby. 
Kontrolovaný subjekt: Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Maróthyho 4, Bratislava, 
Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Paulínyho 6, Bratislava, Zariadenie opatrovateľskej 
služby na ul. Vajanského nábr. 17/D, Bratislava, Denný stacionár Seniorcentrum na ul. 
Záhrebská 9, Terénna opatrovateľská služba. 
Kontrolované obdobie: rok 2004 
Miesto kontroly: Zariadenia opatrovateľskej služby na Maróthyho 4, Paulínyho 6, Vajanského 
nábr. 17/D, Seniorcentrum Záhrebská 9, Terénna opatrovateľská služba na Vajanského nábr. 3, 
Domov dôchodcov Podjavorinskej 6, Bratislava 
Čas vykonania kontroly: od 10.08.2005 – 30.09.2005. 
 
II.2  Správa č. 4/2006 
Dôvod kontroly: Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2006 bola vykonaná kontrola plnenia prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2005 
v ZOS, SC a TOS. 
Predmet kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2005. 
Kontrolovaný subjekt: Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Maróthyho 4, Bratislava, 
Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Paulínyho 6, Bratislava, Zariadenie opatrovateľskej 
služby na ul. Vajanského nábr. 17/A, Bratislava, Denný stacionár Seniorcentrum na ul. 
Záhrebská 9, Terénna opatrovateľská služba.  
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Kontrolované obdobie: 1. – 3. mesiac 2006 
Miesto kontroly: Domov dôchodcov, Podjavorinskej 6, Bratislava, Miestny úrad Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava 
Čas vykonania kontroly: 05.09.2006 – 20.09.2006 
 
II.3 Správa č. 3/2011 
Dôvod kontroly: V súlade s uznesením č. 29/2011 Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo 
a rodinu a uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 56/2011 
zo 14.06.2011 (v zmysle schváleného Plánu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2011).  
Predmet kontroly: Hĺbková kontrola finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii 
Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010.  
Kontrolovaný subjekt: Seniorcentrum Staré Mesto 
Kontrolované obdobie: 01.07.2008 – 31.12.2010 
Miesto kontroly: Seniorcentrum Staré Mesto  
Čas vykonania kontroly: II. polrok 2011 
 
II.4 Správa č. 1/2014  
Dôvod kontroly: V súlade s Plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na I. polrok 2014 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 186/2013 z 10.12.2013 
Predmet kontroly: Komplexná kontrola hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za rok 2013 
Kontrolovaný subjekt: Seniorcentrum Staré Mesto 
Kontrolované obdobie: rok 2013 
Miesto kontroly: Seniorcentrum Staré Mesto 
Čas vykonania kontroly: I. polrok 2014 
 
III.  VZN č. 5/2016  
 V roku 2017 platilo v danej oblasti VZN č. 5/2016, ktoré bolo prijaté na Miestnom 
zastupiteľstve dňa 28.06.2016 uznesením č. 82/2016. VZN nadobudlo účinnosť 01.08.2016 
a nahradilo VZN č. 10/2014 zo dňa 20.05.2014. VZN má nasledovný obsah: 
§ 1 Úvodné ustanovenie 
§ 2 Sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
§ 3  Podmienky poskytovania sociálnej služby 
§ 4  Zariadenie pre seniorov 
§ 5 Výška úhrady za sociálne. služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej 

služby 
§ 6 Zariadenie opatrovateľskej služby 
§ 7 Denný stacionár 
§ 8 Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári 
§ 10 Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
§ 11 Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby 

v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a za 
opatrovateľskú službu 

§ 12 Prerušenie poskytovania sociálnych služieb 
§ 13 Zrušovacie  ustanovenie 
§ 14 Účinnosť  
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VZN má  nasledujúce prílohy:  
Príloha č. 1   
Suma úhrady za odborné činnosti v zariadení pre seniorov na deň na osobu na určenie podľa 
stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 
Príloha č. 2  
Výška úhrady za odborné činnosti v zariadení opatrovateľskej služby na deň na osobu sa určuje 
podľa  stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 
Príloha č. 3  
Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva v zariadení pre seniorov 
a v zariadení opatrovateľskej služby. 
Príloha č. 4  
výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári – odborné činnosti (klienti s trvalým 
pobytom v mestskej časti a mimo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Príloha č. 5  
Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári – stravovanie. 
Príloha č. 6  
Výška úhrady za opatrovateľskú službu. 
Príloha č. 7  
Úhrada pri prerušení ambulantnej sociálnej služby.  
 
IV.  SOCIÁLNE SLUŽBY 
IV.1 Rozsah služieb 
Rozsah služieb je definovaný vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 1 Úvodné ustanovenie 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (Ďalej len „nariadenie) definuje druh a formu sociálnych 
služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto podľa 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 
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a upravuje výšku úhrad, spôsob určenia a platenia 
úhrad za ich poskytovanie.  
 
§ 2 Sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytuje prostredníctvom Seniorcentra Staré Mesto 
sociálne služby:  

a) zariadenie pre seniorov, 
b) zariadenia opatrovateľskej služby, 
c) denný stacionár,  
d) opatrovateľská služba.  

 
§ 3 Podmienky poskytovania sociálnej služby 
(1) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení 

opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, ako aj poskytovania opatrovateľskej služby je 
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie príslušnej sociálnej služby, vydané obcou 
v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu. 

(2) Posudková činnosť sa nevykonáva, ak tak ustanovuje osobitný zákon.  
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IV.2 Sídla zariadení 
Sídla zariadení boli v kontrolovanom období (rok 2017) v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto rozmiestnené nasledovne (viď. príloha č. 1). 
1. Zariadenie pre seniorov 
prevádzka:  Podjavorinskej č. 6 
forma:   celoročná pobytová 
kapacita:  57 
2. Zariadenie opatrovateľskej služby 
prevádzka:  Vajanského č. 17/D 
forma:   pobytová na určitý čas 
kapacita:  12  
3.Zariadenie opatrovateľskej služby  
prevádzka:  Paulínyho č. 6 
forma:   pobytová na určitý čas 
kapacita:  15 
4.Zariadenie opatrovateľskej služby 
prevádzka:  Maróthyho č. 4 
forma:   pobytová na určitý čas 
kapacita:  15 
5. Denný stacionár 
prevádzka:  Záhrebská 9 (do 31.05.2017)  

Podjavorinskej 6 (od 01.06.2017) 
forma:   ambulantná  
kapacita: 15 (do 31.05.2017) 

 5  (od 01.06.2017) 
6. Domáca opatrovateľská služba 
prevádzka:  Záhrebská 9 (do 30.04.2017) 

Obchodná 52 (od 01.05.2017) 
forma:  terénna priamo v domácnosti 
kapacita:  poskytnutých 279  služieb,  

poskytnutých 56 obedov (dovezených) 
 
IV.2.1 Zariadenie pre seniorov 
 Zariadenie pre seniorov je celoročná pobytová forma sociálnej služby, ktorá sa 
poskytuje na neurčitý čas. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, 
ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej IV. Ďalej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných dôvodov. V zariadení pre 
seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne 
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 
zabezpečuje záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.  
 
IV.2.2 Zariadenia opatrovateľskej služby 
 V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na 
určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej 
nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadeniach opatrovateľskej služby sa poskytuje 
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 
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rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť.  
 
IV.2.3 Denný stacionár 
 Od 1. júna 2017 funguje denný stacionár v budove na Podjavorinskej 6, kde sa nachádza 
aj zariadenie pre seniorov a všetky denné aktivity a služby sú k dispozícii pre všetkých klientov.  
Počas dňa poskytujú stravu (desiata, obed, olovrant), povinnosťou je odoberať obed.
 Sociálna služba denného stacionára je určená ľuďom s rôznymi stupňami organických 
zmien mozgu (starecké demencie), kardiovaskulárnymi ochoreniami, stavy po mozgových 
príhodách, alebo s ťažkými zmenami pohybového systému, ktoré však neprekážajú ich 
dochádzaniu do zariadenia. Je určená psychicky zdravým ľuďom dôchodkového veku, ktorí sa 
cítia osamelo, potrebujú spoločnosť a nemajú pre realizáciu svojich záujmov primerané 
možnosti. Je určená rodinám príbuzných, ktorí sú produktívnom veku a nemajú vyriešenú 
opateru svojho staršieho člena rodiny a majú snahu udržať svojho blízkeho v rodinnom 
prostredí.  
   
IV.2.4 Opatrovateľská služba 
 Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám 
v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie, či nepriaznivý zdravotný stav. 
Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. 
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý je odkázaný na pomoc 
inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri 
chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napríklad: nákup, donáška jedla, umytie 
riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a i., ako aj základných sociálnych 
aktivitách (napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). Služba 
je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  v ich 
domácom prostredí. V rámci opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj rozvoz obedov.  
 
V.  ZARIADENIA PRE SENIOROV 
V.1 Poskytovanie služby 

Poskytovanie služby je definované vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 4 Zariadenie pre seniorov 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného zákona.  
 
V.2 Výška úhrady 

Výška úhrady za sociálne služby je definovaná vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 5 Výška úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej 
služby. 
 

(1) Úhrada za odborné činnosti v zariadení pre seniorov je stanovená v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia. Úhrada za odborné činnosti v zariadení opatrovateľskej služby je 
stanovená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.  

(2) Úhrada za obslužné činnosti na deň na osobu sa určuje ako súčet úhrady za stravovanie, 
ubytovanie a úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. 

(3) Úhrada za stravovanie: 
a) Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy 

a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za 
stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa 
považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.  
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b) V zariadeniach sociálnych služieb sa poskytuje strava racionálna, šetriaca 
a diabetická.  

c) Výšku celkovej hodnoty stravy na 1 deň pre fyzickú osobu určuje riaditeľ Seniorcentra 
Staré Mesto v rozpätí od 4,00 – 4,25 €.  

d) Úhrada za stravu racionálnu a šetriacu s obmedzením tukov je určená na 1 deň vo výške 
4,00 €.  

e) Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň sa určuje podľa počtu odobratých jedál 
v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy, ktorý je na:  
raňajky  12 % 
desiatu    9 % 
obed   45 % 
olovrant   9 % 
večeru  25 % 

f) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obec, olovrant, večera. 
g) Úhrada za stravu diabetickú a šetriacu s vylúčením mliečnych bielkovín je určená na 1       

deň vo výške 4,25 €. 
h) Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň sa určuje podľa počtu odobratých jedál 

v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy, ktorý je na: 
raňajky  11 % 
desiatu    8 % 
obed  40 % 
olovrant    8 % 
večeru  27 % 
druhú večeru    6 % 

i) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá 
večera.  

j) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní sociálnych služieb celoročne sa 
zvyšujú o 10,00 € na kalendárny rok na klienta na prilepšenie stravy počas sviatkov.  

(4) Úhrada za ubytovanie: 
a) ubytovaním sa rozumie poskytovanie bývanie v obytnej miestnosti alebo v jej časti 

s príslušenstvom,  
b) denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,23 € denne, 
c) veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva sa určí ako podiel 

veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a počtu klientov , ktorú túto plochy 
obytnej miestnosti užívajú,  

d) suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu a príplatok 0,50 €, ak na 
jedného klienta pripadá viac ako 12 m2 obytnej plochy a obytnú miestnosť obýva 
sám, 

e) suma úhrady na ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o príplatok 0,31 €, ak na 
jedného klienta pripadá viac ako 10 m2 obytnej plochy a obytnú miestnosť obývajú 
dvaja,  

f) v prípade priechodných obytných miestností sa príplatky uvedené v písmene d) a e) 
nepripočítavajú.  

(5) Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva je stanovená 
v prílohe č. 3 tohto nariadenia.  

 
 
Príloha č. 1 k VZN č. 5/2016 
Suma úhrady za odborné činnosti v zariadení pre seniorov na deň na osobu na určenie podľa 
stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby: 
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Stupeň 

odkázanosti na 
soc. službu 

Počet bodov Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(h/deň) 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(h/mesiac) 

Platba za 1 deň 

IV.  45 - 64 6 - 8 180 - 240 4,73 € 
V.  25 - 44 8 - 12 240 - 360 6,11 € 
VI.  0 - 24 Viac ako 12 Viac ako 360 7,50 € 

 
Príloha č. 3 k VZN č. 5/2016 
 
Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva 
v zariadení pre seniorov 

3,00 €/deň 

 
V.3 Spôsob úhrady 

Spôsob určenia úhrady je definovaný vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 11 Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby 
v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a za 
opatrovateľskú službu 

(1) Platenie úhrady upravuje osobitný zákon. 
(2) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytované sociálne služby: 

a) v zariadení pre seniorov platí klient úhradu za poskytovanú sociálnu službu za bežný 
mesiac, v ktorom sa sociálne služby poskytujú, najneskôr do 15. dňa tohto mesiaca. 
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje podľa počtu dní v mesiaci, pričom 
klient hradí mesačne 30- násobok súčtu úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti. 
Zúčtovanie úhrady za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny rok sa uskutoční vždy 
v decembri bežného roka, v ktorom sa sociálna služba poskytovala. V prípade 
skončenia poskytovania sociálnej služby v priebehu roka sa uskutoční zúčtovanie 
úhrady za odobratú sociálnu službu bezprostredne po jej ukončení, 
b) v zariadení opatrovateľskej služby platí klient úhradu za poskytovanú sociálnu službu 
podľa počtu dní v mesiaci, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 5. 
dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, 
c) v dennom stacionári platí klient úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu 
dní, v ktorých sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho 
mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, 
d) úhrada za opatrovateľskú službu sa určuje podľa počtu hodín a dní, v ktorých sa 
opatrovateľská služba poskytovala, klient platí úhradu najneskôr do 5. dňa 
nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytovala.  

(3) Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu:  
 a) v zariadení pre seniorov: 
 1. formou zrážky z príjmu v deň výplatného termínu dôchodku klienta, alebo 
 2. prevodným príkazom na príjmový účet Seniorcentra Staré Mesto, alebo 
 3. v hotovosti do pokladne Seniorcentra Staré Mesto; 

b) v zariadeniach opatrovateľskej služby, dennom stacionári a úhrada za 
opatrovateľskú službu: 
1. poštovou poukážkou na účet Seniorcentra Staré Mesto, alebo 
2. prevodným príkazom na príjmový účet Seniorcentra Staré Mesto.  
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V. 4  Kontrolné zistenie  
Ku kontrole bola predložená kompletná spisová agenda týkajúca sa tohto zariadenia. 

Každý spis mal obsahovať:   
-  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Seniorcentre SM, zariadení pre           

seniorov 
-   Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške  starobného dôchodku, 
-   Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, 
-   Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa k posúdeniu odkázanosti na sociálnu 

službu, 
-   Zmluva o poskytnutí sociálnej služby,  
-  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v ňom sa nachádza stupeň odkázanosti 

fyzickej osoby, 
-  Zmluva o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby medzi poskytovateľom 

sociálnej služby – Seniorcentrum SM a prispievateľom na úhradu.  
-   Záznam pri nástupe klienta do zariadenia pre seniorov 
-   Zoznam vecí, ktoré si klient priniesol pri nástupe do zariadeniach pre seniorov 

a ponechal si u seba 
-   Konto účtu 318 888 – pohľadávky za služby za rok (každý rok samostatne). 
 
 Z kompletnej spisovej dokumentácie bolo náhodným výberom odkontrolovaných 15 
spisov. Čo sa týka administratívneho vedia spisovej agendy, možno konštatovať, že je vedená 
prehľadne a všetky kontrolované spisy boli kompletné a obsahovali údaje, ktoré sú požadované 
z hľadiska VZN 5/2016.  
 V rámci kontroly finančnej oblasti boli prepočítané jednotlivé položky v 15 
kontrolovaných spisoch (viď. príloha č. 2). Boli zistené nasledovné nezrovnalosti:  
Klient č. 3 – Zmluva č. 16/2017 zo 17.03.2017 

V zmluve je uvedená suma za stupeň odkázanosti IV. Mala byť uvedená suma za stupeň 
odkázanosti V., t.j. 6,11 €.  

Výška úhrady za deň a za mesiac je však uvedená správne (15,59 €/467,70 €).  
Nedošlo k nesprávnemu účtovaniu (vyrúbeniu nesprávnej sumy).  

Klient č. 4 – Zmluva č. 24/2017 z 12.04.2017 
V dodatku č. 2 je chybne uvedená suma za bývanie 2,10 €, správne malo byť 2,78 €. 
Výška úhrady za deň a za mesiac je však uvedená správne (13,51 €/405,30 €).  
Nedošlo k nesprávnemu účtovaniu (vyrúbeniu nesprávnej sumy).  
V dodatku č 3 je chybne uvedená suma za bývanie 2,10 €, správne malo byť 2,78 €. 
Výška úhrady za deň a za mesiac je však uvedená správne (14,51/435,30 €).   
Nedošlo k nesprávnemu účtovaniu (vyrúbeniu nesprávnej sumy).  

Klient č. 15 – Zmluva č. 36/2015 zo 14.05.2015 
Podľa podkladov doložených ku kontrole (plochy obytných miestností Seniorcentrum) 

malo ísť o dvojlôžkovú izbu s celkovou podlahovou plochou 25,54 m2, t.j. na jedného klienta 
malo pripadať 12,77m2, ale v skutočnosti je to trojposteľová izba, t.j. na jedného klienta pripadá 
8,51 m2. 
 Výška úhrady za deň a za mesiac je uvedená správne (16,71/501,30 €).  

Nedošlo k nesprávnemu účtovaniu (vyrúbeniu nesprávnej sumy).  
Z hľadiska GDPR v rámci ochrany osobných údajov sú údaje súvisiace s klientami 

uvádzané bez identifikačných údajov. 
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VI.  ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 
VI.1 Poskytovanie služby 

Poskytovanie opatrovateľskej služby je definované vo VZN č. 5/2016 nasledovne: 
§ 6 Zariadenie opatrovateľskej služby 
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného zákona.  
 
VI.2 Výška úhrady 

Výška úhrady za sociálne služby je definovaná vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 5 Výška úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej 
služby. 
 Obsah § 5 je citovaný v časti V.2.  
 
Príloha č. 2 k VZN č. 5/2016 

Výška úhrady za odborné činnosti v zariadení opatrovateľskej služby na deň na osobu 
sa určuje podľa  stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne:  
 
Stupeň 
odkázanosti na 
soc. služby 

Počet bodov Priemerný 
rozsah 
odkázanosti 
(h/deň) 

Priemerný 
rozsah 
odkázanosti 
(h/mesiac)  

Platba za 1 deň 

II. 85 - 104 2 - 4 60 - 120 5,90 € 
III. 65 - 84 4 - 6 120 - 180 6,40 € 
IV. 45 - 64 6 - 8 180 - 240 6,90 € 
V. 25 - 44 8 - 12 240 - 360 7,40 € 
VI. 0 - 24 Viac ako 12 Viac ako 360 7,90 € 

 
Príloha č. 3 k VZN č. 5/2016 
 
Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva 
v zariadení opatrovateľskej služby 

3,20 €/deň 

 
VI.3 Spôsob úhrady 

Spôsob úhrady za sociálne služby je definovaný vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 11 Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby 
v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a za 
opatrovateľskú službu. 
 Obsah § 11 je citovaný v časti V.3. 
 
VI.4 Kontrolné zistenie 

Ku kontrole bola predložená kompletná spisová agenda týkajúca sa tohto zariadenia. 
Každý spis mal obsahovať: 
-  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Seniorcentre SM, zariadení pre              

seniorov, 
-  Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške  starobného dôchodku, 
-   Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,   
-   Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa k posúdeniu odkázanosti na sociálnu 

službu, 
-   Zmluva o poskytnutí sociálnej služby.  
-  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v ňom sa nachádza stupeň odkázanosti 

fyzickej osoby, 
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-  Zmluva o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby medzi poskytovateľom 
sociálnej služby – Seniorcentrum SM a prispievateľom na úhradu. K tejto zmluve sú 
vypracované aj dodatky o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby z dôvodov 
napr. úpravy súm životného minima, zvýšenie dôchodkovej dávky a pod. 

-   Záznam pri nástupe klienta do zariadenia pre seniorov 
-   Zoznam vecí, ktoré si klient priniesol pri nástupe do zariadeniach pre seniorov 

a ponechal si u seba 
-   Konto účtu 318 888 – pohľadávky za služby za rok (každý rok samostatne). 
 
 Z kompletnej spisovej dokumentácie bolo náhodným výberom odkontrolovaných za 
každé zariadenie 5 spisov, čiže spolu 15 spisov. Čo sa týka administratívneho vedenia spisovej 
agendy možno konštatovať, že je vedená prehľadne a všetky kontrolované spisy boli kompletné 
a obsahovali údaje, ktoré sú požadované z hľadiska VZN č. 5/2016. 
 V rámci kontroly finančnej oblasti boli prepočítané jednotlivé položky v 15 
kontrolovaných spisoch, konkrétne 5 spisov za každé zariadenie: 

Vajanského 17/D (12 klientov) – prekontrolovaných 5 spisov (viď. príloha č. 3) 
Paulínyho 6 (15 klientov)   – prekontrolovaných 5 spisov (viď. príloha č. 4) 
Maróthyho 4 (15 klientov   – prekontrolovaných 5 spisov (viď. príloha č. 5) 
Kontrolou neboli zistené nezrovnalosti.  
Z hľadiska GDPR v rámci ochrany osobných údajov sú údaje súvisiace s klientami 

uvádzané bez identifikačných údajov. 
 
VII. DENNÝ STACIONÁR 
VII.1 Poskytovanie služby 
 Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári je definované vo VZN č. 5/2016 
nasledovne:  

§ 7 Denný stacionár 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného zákona.  

 
VII.2 Výška úhrady 
Výška úhrady za sociálne služby je definovaná vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  

§ 8 Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári 
(1) Úhrada za odborné činnosti je stanovená v prílohe č. 4 tohto nariadenia. 
(2) Úhrada za obslužné činnosti je stanovená v prílohe č. 5 tohto nariadenia.  

 
Príloha č. 4 k VZN č. 5/2016 
 
Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári – odborné činnosti 
Klienti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  1,025 €/hodina 

8,20 €/deň 
Klienti s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  

1,50 €/hodina 
12,00 €/deň 
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Príloha č. 5 k VZN č. 5/2016 
 
Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári - stravovanie 
Strava racionálna  
Strava diabetická  

2,80 €/deň 
2,95 €/deň 

V dennom stacionári sa poskytuje:  desiata 
obed 
olovrant 

Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň sa určuje podľa počtu odobratých jedál 
v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy, ktorý je 
Strava racionálna: 
desiata:                           9 % 
obed:                             40 % 
olovrant:                         9 % 

Strava diabetická: 
desiata:                                8 % 
obed:                                  40 % 
olovrant:                               8 % 

 
 
VII.3 Spôsob úhrady 

Spôsob úhrady za sociálne služby je definovaný vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 11 Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby 
v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a za 
opatrovateľskú službu. 

Obsah § 11 je citovaný v časti V.3. 
 
VII.4 Kontrolné zistenie 

Ku kontrole bola predložená kompletná spisová agenda týkajúca sa tohto zariadenia. 
Každý spis mal obsahovať: 
-  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Seniorcentre SM – denný 

stacionár, 
-  Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o dôchodku, 
-  Lekárska správa, 
-  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, 
- Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, 
-  Žiadosť o ukončenie poskytovania sociálnej služby – denný stacionár, 
-  Dohoda o ukončení poskytovania sociálnej služby, 
-  Konto účtu 318203113 – pohľadávky za služby ZDP. 
  
 Z kompletnej spisovej dokumentácie bolo náhodným výberom odkontrolovaných 3 
spisy klientov denného stacionára (ambulantná forma). Čo sa týka administratívneho vedenia 
spisovej agendy možno konštatovať, že je vedená prehľadne a všetky kontrolované spisy boli 
kompletné a obsahovali údaje, ktoré sú požadované z hľadiska VZN č. 5/2016.  
 V rámci kontroly finančnej oblasti boli prepočítané jednotlivé položky                                 
v 3 kontrolovaných spisoch (viď. príloha č. 6 ). 
 Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Z hľadiska GDPR v rámci ochrany osobných údajov sú údaje súvisiace s klientami 
uvádzané bez identifikačných údajov. 
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VIII. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 
VIII.1 Poskytovanie služby 

Poskytovanie opatrovateľskej služby je definované vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 9 Opatrovateľská služba 
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na území mestskej časti v jej prirodzenom sociálnom prostredí.  
(2) Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určuje v hodinách.  
(3) Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci 

stupňu odkázanosti fyzickej osoby.  
(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje iba v rozsahu možností poskytovateľa sociálnych 

služieb.  
(5) Úkony poskytované opatrovateľskou službou upravuje osobitný zákon.  
(6) Okruh osôb, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu upravuje osobitný zákon.  

 
VIII.2 Výška úhrady 

Výška úhrady za sociálne služby je definovaná vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 10 Výška úhrady za opatrovateľskú službu 

(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená v prílohe č. 6 tohto nariadenia.  
(2) Úhrada sa platí podľa počtu hodín a dní poskytnutej opatrovateľskej služby. 

 
Príloha č. 6 k VZN č. 5/2016 
 
Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
V pracovných dňoch PO – PIA od 7:00 h do 15:00 h 2,25 €/hodina 
Dovoz obeda do domácnosti             1,12 €/domácnosť 

 
VIII.3 Spôsob úhrady 

Spôsob úhrady za sociálne služby je definovaný vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 11 Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby 
v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a za 
opatrovateľskú službu 

Obsah § 11 je citovaný v časti V.3. 
 
VIII.4  Kontrolné zistenia 

Ku kontrole bola predložená dokumentácia pre danú oblasť. Jednotlivé spisy mali 
obsahovať: 
-  Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci, 
-  Rozhodnutie o dôchodku,  
-  Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, 
-  Záznam z prešetrenia sociálnej situácie, 
-  Rozhodnutie a posudok, 
-  Žiadosť o zmluvu, 
-  Zmluva  
-  Dodatky k zmluve, 
-  Oznámenie o pridelení sociálneho pracovníka 
Spisová agenda poskytnutá ku kontrole bola v skladbe:  
-  aktuálna služba, 
-  zomretí,  
-  ukončená služba, 
-  ukončený dovoz obedov.  
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Zoznamy jednotlivých kategórií boli uvádzané v skladbe: 
- variabilný symbol, 
- priezvisko a meno, 
-  bydlisko, 
-  úhrady. 

Kontrolou tejto kategórie poskytovania sociálnej služby neboli zistené nedostatky. 
Spisová agenda bola vedená prehľadne a zrozumiteľne v súlade s VZN č. 5/2016.   
 
IX.  PRERUŠENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Prerušenie poskytovania sociálnych služieb je definované vo VZN č. 5/2016 nasledovne:  
§ 12 Prerušovanie poskytovania sociálnych služieb 

(1) Riaditeľ zariadenia môže povoliť prerušenie poskytovania sociálnych služieb na 
základe žiadosti klienta, najviac na dobu 60 dní súčtom a celý rok. 

(2) Pri prerušení pobytovej sociálnej služby (hospitalizácia, prerušenie poskytovania 
sociálnej služby) platí klient úhradu za ubytovanie. 

(3) Pri prerušení ambulantnej sociálnej služby platí klient úhradu podľa prílohy tohto 
nariadenia. 

 
Príloha č. 7 k VZN č. 5/2016 
Úhrada pri prerušení ambulantnej sociálnej služby 1 €/deň 

 
IX.1 Kontrolné zistenia 

V kontrolovanom období nebolo zistené prerušenie poskytovania sociálnych služieb.  
 
X.  ZÁVER 

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 2/2018 v zmysle novely zákona 
č. 357/2017 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh 
správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a bola poskytnutá možnosť tento návrh 
pripomienkovať.  Následne bola vypracovaná Správa č. 2/2018. 

Predmetom kontroly nebola kontrola hygieny, odbornosti personálu, technického 
vybavenia, ani poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 Záverom možno konštatovať, že v kontrolovanom subjekte – Seniorcentrum Staré 
Mesto je dodržiavané VZN č. 5/2016. 
   
   
 



Príloha č. 1 k Správe č 2/2018 -  
 Mapa rozmiestnenia zariadení sociálnych služieb 

 



Príloha č. 2 k správe č. 2/2018  
- poskytovanie sociálnych služieb na Podjavorinskej 6 

1 
 

 
 
Klient č. 1 – Zmluva č. 75/2015 zo 14.10.2015 
Izba č. 76 9,80m2x0,23=2.25 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,50 € 
- Strava racionálna     4,00 € 
- Bývanie      2,25 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu               16,75 € x30 = 402,50 €/mesiac 
 
Klient č. 2 – Zmluva č. 57/2015 z 29.07.2015 
Izba č. 36 9,11m2x0,23=2,10 € 
- Úhrada za odborné činnosti (V. stupeň)  6,11 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie      2,10 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     15,46 €x30 = 463,80 €/mesiac 
 
Klient č. 3 – Zmluva č. 16/2017 zo 17.03.2017 
Izba č. 53 9,69m2x0,23=2,23      
- Úhrada za odborné činnosti (V. stupeň)  4,73 Malo byť: 6,11 €  
- Strava diabetická     4,25   4,25 € 
- Bývanie      2,23   2,23 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu    15,59x30=467,70 €/mesiac 
 
Klient č. 4 – Zmluva č. 24/2017 z 12.04.2017 
Izba č. 77 10,76m2x0,23+0,31=2,78 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie      2,78 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     14,51x30=435,30 €/mesiac 
 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 2 z 09.08.2017 – zmena stravy  
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 €  Malo byť:  4,73 € 
- Strava (raňajky, obec + 2 vedľajšie jedlá  3,00 €   3,00 € 
- Bývanie       2,10 €   2,78 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 €   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu    13,51x30=405,30 €/mesiac 
 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 3 zo 04.10.2017 – zmena poskytovanej stravy 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € Malo byť:  4,73 € 
- Strava racionálna      4,00 €   4,00 € 
- Bývanie      2,10 €   2,78 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 €   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     14,51x30=435,30 € 
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Klient č. 5 – Zmluva č. 52/2015 z 08.07.2015 
Izba č. 51 9,03m2x0,23=2,08 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,50 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie      2,08 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,83x30=504,90 € 
 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 1 z 25.01.2016 – presun na izbu č. 35 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,50 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie       1,76 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu    16,51 €x30=495,30 € 
 
Klient č. 6 – Zmluva č. 09/2012 z 01.07.2012 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 6 z 28.08.2015 
Izba č. 65 7,00m2x0,23=1,61 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie      1,61 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     13,59x30= 407,70 € 
 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 7 z 16.12.2015 – presun na izbu č. 46 
Izba č. 46 8,80 m2x0,23=2,02 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie       2,02 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie    3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     14,00x30=420,00 € 
 
Klient č. 7 – Zmluva č. 60/2012 z 11.12.2012 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 5 z 29.05.2015 
Izba č. 35 7,65 m2x0,23=1,76  
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,50 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie       1,76 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie    3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,51x30=495,30 € 
 
Klient č. 8 – Zmluva č. 2/2012 z 01.07.2012 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 2/2012 z 01.07.2014 
Izba č. 33 8,11 m2x0,23=1,87 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,50 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,87 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu    16,37x30=491,10 € 
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Klient č. 9 – Zmluva č. 26/2013 z 15.04.2013 
Izba č. 93 10,44 m2x0,23=2,40 € 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie (pozn. klient býva sám)   2,40 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     14,13x30=423,90 € 
 
Klient č. 10 – Zmluva č. 12/2017 z 15.02.2017 
Izba č. 51 9,03 m2x0,23=2,08 € 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie      2,08 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     14,06x30=421,80 € 
 
Klient č. 11 – Zmluva č. 87/2015 z 06.11.2015 
Izba č. 46 8,80 m2x0,23=2,02 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       2,02 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie    3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     13,75x30=412,50 € 
 
Klient č. 12 – Zmluva č. 30/2016 z 03.05.2016 
Izba č. 76 9,80 m2x0,23=2,25 
- Úhrada za odborné činnosti (V. stupeň)  6,11 €    
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie       2,25 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     15,61x30=468,30 € 
 
Klient č. 13 – Zmluva č. 14/2016 z 22.02.2016 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 1 z 30.09.2016  – zmena poskytovania stravy  
Izba č. 94  9,12 m2x0,23=2,10 € 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  4,73 € 
- Strava diabetická bez večere   3,10 € 
- Bývanie       2,10 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie    3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     12,93 x30=387,90 €  
 
Klient č. 14 – Zmluva č. 29/2014 z 16.06.2014 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 1 z 01.07.2014 
Izba č. 70 9,32 m2x0,23=2,14 
- Úhrada za odborné činnosti (V. stupeň)  6,11 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       2,14 €  
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     15,25 €x30=457,50 € 
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Klient č. 15 – Zmluva č. 36/2015 zo 14.05.2015 
Izba č. 66 8,51 m2x0,23=1,96 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,50 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie       1,96 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie    3,00 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,71 x30=501,30 € 
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ZOS Vajanského nábr. č. 17/D 
 
Klient č. 1 – Zmluva č. 26/2017-ZOS z 25.04.2017 (od 27.04.2017 do 26.10.2017) 
Izba č. 1 5,74 m2x0,23=1,32 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)   7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,32 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie    3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu    16,42 x30=492,60 € 
 
Klient č. 2 – Zmluva č. 78/2017-ZOS z 29.11.2017 (od 04.12.2017 do 03.06.2018) 
Izba č. 1 5,74 m2x0,23=1,32 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie      1,32 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,42 x30=492,60 € 
 
Klient č. 3 – Zmluva č. 56/2017-ZOS (od 15.08.2017 do 14.02.2018) 
Izba č. 4 6,04 m2x0,23=1,39 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,39 € 
- Upratovanie, pranie, žehlenie   3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,49 x30=494,70 € 
 
Klient č. 4 – Zmluva č. 93/2016-ZOS zo 16.12.2016 (od 21.12.2016 do 20.06.2017) 
Izba č. 2  6,97 m2x0,23=1,60 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,60 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,70 x30=501,00 € 
 
Klient č. 5 – Zmluva č. 90/2016-ZOS z 08.12.2016 (od 09.12.2016 do 08.06.2017) 
Izba č. 2 6,97 m2x0,23=1,60 € 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  6,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,60 € 
- Upratovanie      3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     15,70 x30=471,00 € 
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ZOS Paulínyho 6 
 
Klient č. 1 – Zmluva č. 63/2017-ZOS z 13.09.2017 (od 29.09.2017 do 28.03.2018) 
Izba č. 1 8,82x0,23=2,03 € 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  6,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       2,03 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,13 x30=483,90 € 
 
Klient č. 2 - Zmluva č. 19/2017-ZOS z 28.03.2017 (od 29.03.2017 do 28.09.2017) 
Izba č. 4 9,22 m2x0,23=2,12 € 
- Úhrada za odborné činnosti (IV. stupeň)  6,90 € 
- Strava racionálna     4,00 € 
- Bývanie       2,12 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,22 x30=486,60 € 
 
Klient č. 3 – Zmluva č. 23/2017-ZOS z 11.04.2017 (od 18.04.2017 do 17.10.2017) 
Izba č. 1 8,82 m2x0,23=2,03 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava diabetická      4,25 € 
- Bývanie       2,03 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     17,38 x30=521,40 € 
 
Klient č. 4 – Zmluva č. 77/2017-ZOS z 23.11.2017 (od 27.11.2017 do 26.05.2018 
Izba č. 3 7,63 m2x0,23=1,75 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,75 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,85 x30=505,50 € 
 
Klient č. 5 – Zmluva č. 79/2016-ZOS (od 21.10.2016 do 20.04.2017) 
Izba č. 6 8,15 m2x0,23=1,87 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 €  
- Bývanie      1,87 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,97 x30=509,10 €  
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ZOS Maróthyho 4 
 
Klient č. 1 – Zmluva č. 10/2017-ZOS (od 02.02.2017 do 01.08.2017) 
Izba č. 1 7,30x0,23=1,68 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,68 € 
- Upratovanie      3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,78 x30=503,40 € 
 
Klient č. 2 – Zmluva č. 5/2017 z 11.01.2017 (od 17.01.2017 do 16.06.2017) 
Izba č. 3 8,12x0,23=1,87 € 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)   7,90 €  
- Strava racionálna     4,00 € 
- Bývanie      1,87 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,97 x30=509,10 € 
 
Klient č. 3 – Zmluva č. 91/2017-ZOS z 09.12.2016 (od 12.12.2016 do 11.06.2017) 
Izba č. 3 8,12x0,23=1,87 € 
- Úhrada za odborné činnosti (V. stupeň)  7,40 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,87 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,47 x 30=494,10 €  
 
Klient č. 4 – Zmluva č. 44/2016-ZOS z 27.06.2016 (od 28.06.2016 do 27.12.2016  
+ dodatky – zmena času poskytovania sociálnej služby 
Izba č. 1 7,30 m2x0,23=1,68 € 
- Úhrada za odborné činnosti (V. stupeň)  7,40 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie      1,68 € 
- Upratovanie       3,20 €  
Úhrada za sociálnu službu     16,28 x30=488,40 € 
 
Klient č. 5 – Zmluva č. 20/2017-ZOS z 28.03.2017 (od 29.03.2017 do 28.09.2017) 
- Úhrada za odborné činnosti (VI. stupeň)  7,90 € 
- Strava racionálna      4,00 € 
- Bývanie       1,68 € 
- Upratovanie       3,20 € 
Úhrada za sociálnu službu     16,78x30=503,40 € 
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DENNÝ STACIONÁR 
 
Klient č. 1 – Zmluva č. 72/2017-DS z 24.10.2017 
- Úhrada za sociálnu službu: 242,00 € mesačne 
Suma zahŕňa: 
- Úhrada za odborné činnosti (žiadateľ s trvalým pobytom v MČ SM) 1,025 €/h 
- Dohodnutý počet hodín v dennom stacionári     8 h/denne 
- Úhrada za obslužné činnosti (strava racionálna –desiata, obed, večera) 2,80 €/denne 
Úhrada  denne         11,00 €  
Mesačná úhrada je stanovená ako 22 násobok dennej sadzby za kalendárny mesiac, t.j. 
11x22=242 €/mesiac. 
 
Klient č. 2 – Zmluva č. 68/2017-DS z 11.10.2017 
Úhrada za sociálnu službu: 232,54 € mesačne 
Suma zahŕňa:  
- Úhrada za odborné činnosti (žiadateľ s trvalým pobytom v MČ SM 1,025 €/h 
- Dohodnutý počet hodín v dennom stacionári     8 h/denne 
- Úhrada za obslužné činnosti (strava racionálna – obed, večera)  2.37 €/denne 
Úhrada denne         10,57 € 
Mesačná úhrada je stanovená ako 22 násobok dennej sadzby za kalendárny rok, t.j. 
10,57x22=232,54 €/mesiac        
 
Klient č. 3 – Zmluva č. 35/2017-DS z 01.06.2017 
Úhrada za sociálnu službu: 242,00 € mesačne 
Suma zahŕňa:  
- Úhrada za odborné činnosti (žiadateľ s trvalým pobytom v MČ SM 1,025€/h 
- Dohodnutý počet hodín v dennom stacionári     8 h/denne 
- Úhrada za obslužné činnosti (strava racionálna – desiata, obed, večera) 2,80 €/denne 
Úhrada denne         11,00 € 
Mesačná úhrada je stanovená ako 22 násobok dennej sadzby za kalendárny rok, t.j.  
11,00x22=242 €/mesiac 
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