k bodu č. 9

Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu,
spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
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Druh pripomienky

Kto ju
podáva

Akceptovateľná
dôvod

Opakujúce sa pripomienky
k ubytovaniu – príloha č. 2:
1. nerovnomerné zvyšovanie
sadzby dvojposteľových izieb
v porovnaní s jednoposteľovými,
negatívny dopad na prijímateľov
zdieľajúcich obytné priestory
s inými prijímateľmi
2. otázny a nejednotný spôsob
výpočtu príslušenstva obytných
priestorov
3. po aplikácii zmien dochádza
k rapídnejšiemu nárastu cien
ubytovania ako bolo zamýšľané
Pripomienky k spotrebičom § 6:
1. návrh na ponechanie
pôvodných sadzieb
2. nejasné vymedzenie pojmu
„veľký spotrebič“

Jasanima Rožňava
Lumen Trebišov
Via Lux Barca
Lidwina Strážske
Harmónia Strážske
Arcus Košice
Subsidium Rožňava
Idea Prakovce

Akceptované ako celok:
Navrhnutý nový spôsob prístupu
k výpočtu úhrady na ubytovanie,
ktorý
bude
vychádzať
iba
z celkovej obytnej podlahovej
plochy bez príslušenstva.
Diferenciácia izieb v závislosti
od počtu lôžok cez pomernú výšku
sadzby na m².
Pozitívny dopad z pohľadu
zjednodušenia spôsobu výpočtu
ubytovania v závislosti od počtu
prijímateľov na izbe.

V lehote
V písomnej
podobe

Jasanima Rožňava

Bod 2 – Akceptovaný
VZN presne stanovilo, čo sa
považuje za veľký spotrebič. Za
veľký spotrebič bude považovaná aj
mikrovlná rúra

Bod 1 – Neakceptované – Mnohí V lehote
prijímatelia majú viacero malých V písomnej
podobe
spotrebičov a celková úhrada za
nich by bola privysoká
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Neakceptovateľná
dôvod

Lehota
podania
a forma
pripomienky
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Opakujúce sa pripomienky k
stravovaniu:
1. návrh na zmenu
percentuálneho vyjadrenia
jednotlivých podielov jedál
dennej stravnej jednotky – príloha
č. 1
2. zmena § 4 bod 5 - rozdielna
nákladovosť pri rôznych diétach
nie je vhodne vyjadrená vo výške
25% - návrh nahradiť textom
„max do výšky 40%“
3. § 4 bod 6, 7 - nedostatočné
navýšenie stravnej jednotky pri
sviatkoch, rekreačných pobytoch,
zájazdoch a športových hrách –
návrh nahradiť textom „až do
výšky 100% dennej úhrady za
stravovanie“
Pripomienky k úhrade za
odkázanosť:

Subsidium Rožňava

Harmónia Strážske

Lumen Trebišov

Bod
1.
Neakceptované
– V lehote
Bod 2 - Akceptovaný
stanovená horná hranica schválenej percentuálny podiel je vyjadrený V písomnej
podobe
stravnej jednotky pri diétach, a to adekvátne
maximálne do výšky 40%
Bod 3 – Akceptovaný
Výpočet bude po zmene vychádzať
z celkovej dennej úhrady za
stravovanie (tj náklady na potraviny
a režijné náklady na prípravu
stravy), nie len zo stravnej
jednotky, ktorá vyjadruje iba
surovinové náklady.

Via Lux Barca

V lehote
Neakceptované.
Táto položka súvisí s platovým V písomnej
podobe
ohodnotením zamestnancov. Min.
mzda narástla od roku 2012 o 78%
a odkázanosť sa v návrhu VZN
v priemere zvyšuje o cca 30 %.

Celkové námietky k navyšovaniu
sadzieb za odkázanosť
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Doplniť § 3 ods. 1 o písm. e)
„utváranie podmienok na
prípravu stravy“

Jasanima Rožňava
Lumen Trebišov

Akceptované.
Uvedené ustanovenie sa týka aj
sociálnych služieb napr. zariadenia
podporovaného bývania, v ktorých
nie je zákonom stanovená
povinnosť poskytovania
2

V lehote
V písomnej
podobe
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6

Upraviť § 10 ods. 5 – nahradiť
formuláciu „do 5 dní“
formuláciou „v najbližšom
termíne úhrady za poskytovanú
sociálnu službu.“
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§ 10 ods 3 – uviesť, že cenník Jasanima Rožňava
iných činností musí byť doručený
a schválený KSK – OSV inak je
neplatný
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§ 12 – vhodné určiť, čo sa Jasanima Rožňava
považuje za osobné vybavenie
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Doplnenie bodu do
k odľahčovacej službe

Lumen Trebišov
Via Lux Barca

stravovania, ale len utvárania
podmienok na prípravu stravy.
Akceptované.
Prijímatelia v zariadeniach často
krát už v priebehu mesiaca nemajú
finančné prostriedky. Preto sa
povinnosť zaplatenia jednorazovej
úhrady
bude
realizovať
v
najbližšom termíne úhrady za
poskytovanú sociálnu službu.

V lehote
V písomnej
podobe

Neakceptované.
OSV cenník iných činností
neschvaľuje, táto agenda je plne
v kompetencii daného zariadenia.
Nie je dôvodné schvaľovať cenník
z úrovne KSK.
Neakceptované.
Zariadenie si určí vlastným
interným predpisom vychádzajúci
zo zákona 448/2008 o sociálnych
službách, čo sa považuje za
osobné vybavenie
Neakceptované
Odľahčovacia služba nie je sociálna
služba, ktorá podlieha registrácii.
Podľa zákona 448/2008 je to podporná služba vykonávaná prostredníctvom sociálnych služieb ako napr
DSS a úhradu za tieto sociálne služby
jasne stanovuje toto VZN.

VZN Jasanima Rožňava
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V lehote
V písomnej
podobe

V lehote
V písomnej
podobe

V lehote
V písomnej
podobe
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Určit
cenové
rozpätie
požičiavanie pomôcky

za Lumen Trebišov

V lehote
Neakceptované
Nie je dôvodné, aby KSK V písomnej
podobe
schvaľoval cenové rozpätie za
požičiavanie pomôcok, je to plne
v kompetencii zariadenia.

Košice, 29.11.2019
Ing. Juraj Ďorko, riaditeľ Úradu KSK:
Titul, meno a priezvisko vedúceho príslušného odboru, vedúci Mgr. Zuzana Nemcová Ú KSK:
Spracovala za odbor Ú KSK:
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