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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky, ktorým sa mení 
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                       Príloha k materiálu č. Z12/2022 

 

 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 

I. Zhrnutie 

 

1.1.  Východisko 

 

Ustanovenie § 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a náklady na poskytované sociálne služby. 

 

 

1.2. Stručný súhrn informácií 

 

Podľa ustanovenia § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách, suma úhrady za sociálnu službu 

je určená v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, najviac vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov (ďalej len „EON“). Pri vybraných kategóriách prijímateľov sociálnej 

služby sa uplatňuje maximálna úhrada, t. j. EON, preto je potrebné aktualizácie zapracovať do 

VZN v rámci dodatku. V návrhu sú zapracované tiež zvýšené úhrady za niektoré sociálne 

služby a zmenená kategorizácia príjmových skupín poberajúcich príspevok na obed, ako aj 

výška príspevku. 

 

 

 1.3. Dôvodová správa 

 

Ustanovenie § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách definuje náklady tvoriace EON, pričom 

výpočet je zrealizovaný za predchádzajúce účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok. Presný 

výpočet EON za jednotlivé sociálne služby je zverejnený na webovej stránke MsCSS. EON za 

rok 2021 je ekonomický, nemenný ukazovateľ, ktorý musí byť zapracovaný do VZN, nakoľko 

ustanovenie § 3 ods. 3 VZN definuje fyzické osoby, ktoré sú povinné za sociálnu službu 

uhrádzať výšku EON.  

 

Výraznejšie rozdiely v EON v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú v zariadení 

opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“), kde sú náklady vyššie takmer o 44 %. Tento výrazný 

rozdiel je ovplyvnený skutočnosťou, že v roku 2020 boli nižšie náklady na energie, materiál 

a údržbu a zamestnanci nedostali odmeny. Naopak v roku 2021 sa náklady zvýšili najmä 

z dôvodu poskytnutia odmien a tiež miernym zvýšením na energiách a službách. Zvýšenie 

EON zaznamenávame aj v dennom stacionári takmer o 29 %, čo je tiež ovplyvnené 

odmeňovaním zamestnancov. Zvýšené mzdové ohodnotenie sa odzrkadlilo aj v domácej 

opatrovateľskej službe, kde je nárast EON o 25 %. Takmer 21 %-né navýšenie EON je aj pri 

prepravnej službe, čo ovplyvnilo okrem miezd aj zvýšenie výdavkov na údržbu. Pre 

prehľadnosť je porovnanie EON uvedené v prílohe tohto materiálu, kde v sivom stĺpci sú 

uvedené EON za rok 2020 a v zelenom stĺpci za rok 2021. 

 

S poukazom na nárast cien energií, potravín a súčasne aj ostatných služieb, je nevyhnutné 

pristúpiť k úprave úhrad za poskytované sociálne služby. Vychádzajúc z EON navrhujeme, aby 

boli sumy úhrad upravené smerom nahor v ZOS, dennom stacionári, úhrady za obed a večeru. 

Výšku úhrady navrhujeme v ZOS určiť pomerom 30 % z EON po odrátaní príspevku zo 

štátneho rozpočtu. Pre klienta to predstavuje navýšenie o 0,82 € za 1 deň pobytu a služieb. Jeho 



___________________________________________________________________________ 

Malacky, 24.03.2022 

úhrada za 1 mesiac sa zvýši o 25,42 € na celkovú sumu 242,42 €. Ak klient nie je prítomný 

z dôvodu hospitalizácie, dovolenky a pod., uhrádza tzv. udržiavací poplatok. Tento navrhujeme 

zvýšiť o 0,20 € na 0,90 € za jeden deň. V dennom stacionári navrhujeme výšku úhrady určiť 

pomerom 15 % z EON po odrátaní príspevku zo štátneho rozpočtu.  Pre klienta to predstavuje 

navýšenie úhrady o 29,47 € za mesiac, t. j. celková mesačná (paušálna) úhrada bude 64,47 €. 

V aktuálne platnom VZN je pre klienta možnosť uhrádzať za služby v dennom stacionári aj za 

1 hodinu pobytu. Navrhujeme túto alternatívu nahradiť možnosťou úhrady za 1 deň pobytu, 

a to pomerom 20 % z EON po odrátaní príspevku zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje úhradu 

vo výške 4,09 € za deň. Pri „rozbiehaní“ služby denného stacionára sa ustanovila vo VZN v        

§ 3 ods. 3 výnimka z pravidla, že klienti, ktorí nie sú obyvateľmi mesta Malacky uhrádzajú za 

služby výšku EON. Navrhujeme túto výnimku zrušiť. Úhradu za stravovanie – obed a dia obed 

navrhujeme zvýšiť o 0,10 € na 3,10 € za racio obed a 3,30 € za dia obed. Večeru navrhujeme 

zvýšiť o 0,30 € na 1,70 € a II. večeru o 0,47 € na 0,87 €. 

 

V rámci príspevkov na obedy dôchodcom - § 3 ods. 5 navrhujeme tri príjmové kategórie zmeniť 

na dve a zároveň príspevok mesta určiť vo výške 1 € pre dôchodcov s príjmom do 399,99 € 

a 0,60 € pre dôchodcov s príjmom od 400,00 € do 649,99 €. Doteraz bol príspevok poskytovaný 

do hranice 599,99 €. Navrhujeme túto hranicu zvýšiť. Systém a výška príspevkov na obedy 

dôchodcov sú na rovnakej úrovni 7 rokov. 

 

Uvedený návrh vychádza zo známych skutočností, zo zvýšených nákladov na prevádzku a z 

iných predpokladov organizácie. Zároveň je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že úhrady za 

sociálne služby sú 3 roky na rovnakej úrovni, pričom najväčšiu finančnú záťaž znáša 

zriaďovateľ. 

 

 

1.4 Finančný dopad na rozpočet mesta 

 

Návrh nariadenia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022. 

 

 

1.5 Splnomocňujúca norma  

 

Zákon 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 

 

 

1.6 Stanovisko právneho oddelenia 

 

Návrh bol predložený na legislatívno-technickú úpravu. Návrh je v súlade s právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 

 

 

1.7 Zdroje informácií 

 

Zákon 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 

Rozpočet MsCSS na rok 2022 

VZN mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky  
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Príloha k materiálu č. Z12/2022 

 

                                                                                           

 
II. Návrh uznesenia 

 

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

 

1) berie na vedomie 

dôvodovú správu k materiálu Z12/2022 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2021 

o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky“ 

 

 

2) schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom 

Malacky 

 

 

 

 

 

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 

 

 

 

 

2.3. Návrh rady predsedov komisií:  


