Zariadenie pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6 Prievidza 971 01
Milí klienti ZpS Prievidza,
v roku 2021 prebehlo v našom zariadení viaceré zmeny o ktorých sme Vás
informovali prostredníctvo listu a aj stretnutia. Zmeny, ktoré budú uskutočnené
v tomto a aj najbližších rokoch, vyplývajú z prijatých opatrení a ich cieľom je
skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v našom ZpS. Jednou z najdôležitejších
zmien, ktoré sa v tomto kalendárnom roku začne realizovať, je debarierizácia
a rekonštrukcia priestorov ZpS na Ulici J. Okáľa. Čakajú nás teda rozsiahle stavebné
práce, ktoré si budú vyžadovať určité obmedzenie prevádzky a kapacity ZpS.
Ďalšou zmenou je návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré
bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 09.05.2022.
V návrhu VZN dochádza k zmene výšky úhrad pre prijímateľov sociálnej služby
v zariadení pre seniorov. Zmenu úhrad bližšie objasňuje dôvodová správa, ktorá je
súčasťou predkladaného VZN.
Bohužiaľ, momentálna epidemiologická situácia nedovoľuje uskutočniť
stretnutie so všetkými prijímateľmi sociálnej služby, ich rodinnými príslušníkmi,
poslancami, zástupcami samosprávy, hlavnou kontrolórkou vo veľkej spoločenskej
miestnosti tak, ako bolo zvykom po minulé roky. Táto komunikácia však bude
zverejnená aj na webe ZPS Prievidza a dostupná aj pre Vašich rodinných príslušníkov.
Dôvodová správa:
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe so stupňom
odkázanosti IV. – VI. v súlade § 35 zákona o sociálnych službách. Zariadenie pre
seniorov (ďalej ZpS) je rozpočtová organizácia mesta Prievidza, ktoré je financované
zo ŠR SR, z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z dotácie zriaďovateľa, mesta
Prievidza.
V predkladanom návrhu VZN č. 3/2022 sa upravuje a stanovuje výška poplatkov :
- za odkázanosť na sociálnu službu na 0,00 €,
- za bývanie v ZpS sa zvyšuje úhrada na deň pobytu o 1 € na jedného prijímateľa
sociálnej služby, resp. o 1,5 € na deň pobytu na jedného prijímateľa sociálnej služby,
ktorý obýva jednoizbový byt.
- za celodennú stravu (racionálna a šetriaca) sa zvyšuje úhrada na deň pobytu o 1 € na
jedného prijímateľa sociálnej služby, a za celodennú stravu (diabetická) sa zvyšuje
úhrada na deň pobytu o 1,08 € na jedného prijímateľa sociálnej služby.

- za ostatné činnosti spojené s pobytom v ZpS sa zvyšuje cena o 10%.

Úprava výšky poplatkov sa navrhuje z dôvodov :
Vzhľadom na zmeny od začiatku roka 2022 a to: platových tabuliek , navýšenie
príplatkov za zmennosť, navýšenie tarifných platov o 3% pre personál od 1.7.2022,
odmenu pre zamestnancov vo verejnom sektore do 30.6.2022, zvýšenie cien
elektrickej energie, výhrevu teplej vody, kúrenia a hlavne zvýšenia cien potravín sme
nútení prehodnotiť zmenu výšky poplatkov v zariadení pre seniorov.
Zvýšenie cien potravín medzi rokmi 2021 a 2022 stúpol o 6.580,44 €. Od
začiatku roku 2022 sme dostali 8 návrhov vypovedania zmluvy od dodávateľov
potravín, že nedokážu dodržať vysúťaženú cenu. Museli sme opäť urobiť obstarávania
s tým, že ďalšie reálne navýšenie máme od 1.4.2022 a to 16.927,11 €. Momentálne
nevieme posúdiť, kedy sa skončí zdražovanie a kedy príde ďalšia vlna zvýšenia cien
potravín.
Od 1.4.2022 je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce na
základe ktorej dochádza k zmene v oblasti stravovania zamestnancov. Zamestnancom
pracujúcim na nočných 12 hodinových zmenách musíme vydať 2 stravné lístky,
nakoľko medzi 19:00 a 7:00 nevaríme.
Podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musíme od 1.7.2022 navýšiť tarifné
platy o 3% pre zamestnancov a každému zamestnancovi vyplatiť odmenu 350 € do
30.6.2022. Pre ZPS Prievidza to predstavuje 87.459,- €.
V roku 2020 sme vyobstarávali energiu u spoločnosti BCF Energy s.r.o.. Táto
spoločnosť však ukončila svoju činnosť a energie nám dodávala spoločnosť SSE do
28.1.2022 v režime DPI - dodávka poslednej inštancie. V roku 2022 sme urobili
prieskum trhu, ale dostali sme ponuku len zo spoločnosti SSE. Celkovo nám vzrástli
náklady na energiu o 33.433,5 € a náklady na kúrenie 23.794,- €.
Najnižší dôchodok je ZPS 202,40 €, najvyšší 1.870,- € a priemerný dôchodok je
502,5 €. Úhrady v ZPS Prievidza sa pohybujú v intervale (234,67 € až 495,07 €),
priemerná úhrada je 378,9 €.
Súčasná sociálna situácia poberateľov sociálnej služby v ZPS Prievidza je takáto:
Prijímatelia sociálnej služby majú ochranu príjmu na úrovni 25% životného minima,
čo predstavuje 54,52 € .

Dopad na rozpočet ZpS a mesta
V roku 2022 máme dostať podľa plánu zo ŠR SR 1.614.960,- €, úhrady od
prijímateľov sociálnej služby 895.284,- € (rozpočet) a mesta Prievidza 790.000,- €. Je
veľmi pravdepodobné, že do ŠR v roku 2022 budeme vracať finančné prostriedky za
neobsadenosť miest v zariadení, nakoľko sme znížili kapacitu ZSP Prievidza na Okáľa.
S tým súvisí aj ďalšia položka príjmov zariadenia a to sú vlastné prijmi od prijímateľov
sociálne služby ktoré budú v roku 2022 nižšie. Ekonomické oprávnené náklady v roku
2018 boli 788,35 € na osobu/mesiac, v roku 2019 predstavovali 909,16 € a v roku
2020 dosiahli úroveň 1053,83 € a roku 2021 1079,21.
Tabuľka Financovanie zariadení pre seniorov na rok 2022
Výška finančného príspevku pri
Stupeň odkázanosti

poskytovaní pobytovej sociálnej
služby/mesiac/miesto

I až IV. stupeň

374 eur

V. stupeň

530 eur

VI. stupeň

654 eur

Dopad na prijímateľov sociálnej služby
Súčasná sociálna situácia prijímateľov sociálnej služby v ZpS Prievidza je nasledovná:
Najnižší dôchodok je ZPS 202,40 €, najvyšší 1.870,- € a priemerný dôchodok je 502,5
€. Úhrady v ZPS Prievidza sa pohybujú v intervale (234,67 € až 495,07 €), priemerná
úhrada je 378,9 €.
Prijímatelia sociálnej služby majú ochranu príjmu na úrovni 25% životného minima,
čo predstavuje 54,52 € .
Prijímatelia, ktorí nie sú v súčasnosti schopní uhrádzať výšku stanoveného poplatku
zo svojho dôchodku, preto generujú zariadeniu dlh. Po zvýšení poplatkov tak ako je
uvedené v návrhu je predpoklad, že prijímatelia sociálnej služby budú zariadeniu
generovať dlh. V niektorých prípadoch si však takýto prijímatelia sociálnej služby
uhradia dlh sami postupným splácaním alebo je dlh hradený ich rodinnými
príslušníkmi.

