Dôvodová správa
k návrhu zmien Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
.3/2003 o spôsobe ur enia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne
služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia . 1/2006 schváleného uznesením
. 47/2006 d a 3. 4. 2006 a zmien a doplnkov schválených Zastupite stvom Košického
samosprávneho kraja uznesením . 184/2006 d a 11. 12. 2006
Problematiku úhrad za poskytované sociálne služby upravuje zákon . 195/1998 Z.z. o
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý taxatívne stanovuje aké úhrady sú
zariadenia v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb oprávnené od ob anov vybera .
Zavedenie jednorazového pe ažného príspevku pri umiestnení ob ana v zariadeniach
sociálnych služieb, v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb pod a § 8 VZN,
ktorého zaplatenie je podmienkou za atia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych
služieb, ke tento druh poplatku zákon nepozná neustanovuje a na jeho ur enie vykonávacím
predpisom alebo predpisom orgánu samosprávy ani nesplnomoc uje, preto nie je v súlade s
Ústavou SR, a to l. 2 l. 3, l. 13 ods. 1 a 2 , l. 39 a l. 68.
V prípade zavedenia jednorazového pe ažného príspevku ( „vstupného poplatku“ ) ide
o ustanovenie nad rámec zákona . 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov, pretože ukladá ob anom povinnos zaplati jednorazový príspevok pri om
citovaný zákon im takúto povinnos neukladá a prijatie do zariadenia tým nepodmie uje.
Jednorazový príspevok ( neskôr zmenený na príspevok za prednostné prijatie ) pri
umiest ovaní v zariadení sociálnych služieb napadol aj prokurátor svojim protestom proti
Všeobecne záväzného nariadeniu mesta Košice . 65/2003 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta v znení zmien a doplnkov.
V odôvodnení protestu prokurátorky zo d a 28.7. 2008 proti vyššie citovanému VZN
mesta sa uvádza, že ustanovenia, ktoré tento príspevok upravujú sú v rozpore s Ústavou .
460/1992 Zb. Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, najmä l. 12 ods.1, ods. 2,
ust. § 71 ods.1 písm. a) bod. 3, § 93 ods. 1, ods.2 zákona . 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov.
Pod a l. 12 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky udia sú slobodní a rovní v dôstojnosti
i v právach. Základné práva a slobody sú neod ate né, nescudzite né, nepreml ate né
a nezrušite né. V pripravovanom návrhu nového zákona o sociálnych službách je už priamo
upravený zákaz podmieni prijatia ob ana do zariadenia sociálnych služieb pe ažným alebo
nepe ažným plnením.
Na základe hore uvedeného preto navrhujeme jednorazové pe ažné príspevky z VZN
vy a a § 8, ktorý upravuje tento príspevok z VZN vypusti .
Košice 30.10. 2008
Spracovali : Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí
Mgr. Zuzana Prextová, referent odboru sociálnych vecí
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