Všeobecné záväzné nariadenie obce Slanec č. 1/2019
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby na území obce Slanec

Obecné zastupiteľstvo obce Slanec podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a písm. p) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom
znení v nadväznosti na ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej v texte len „VZN“ ) je v súlade so zákonom
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v platnom znení ( ďalej v texte len „ zákon o sociálnych službách“ ) :
a) určiť rozsah a podmienky poskytovania sociálnych služieb v pôsobnosti obce Slanec ( ďalej
v texte len „obec“ )
b) určiť podmienky výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti obce
c) určiť podmienky výšky príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby za
poskytovanú sociálnu službu
§2
Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1.) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok
ustanovených zákonom o sociálnych službách.
2.) Ak má fyzická osoba, má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu ,
obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe , ktorá požiada o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby :
a. Poskytne sociálnu službu
b. Zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného alebo neverejného
poskytovateľa sociálnej služby, zapísaného v registri poskytovateľov sociálnej služby
§3
Konanie vo veciach sociálnych služieb
1) Obec je správnym orgánom v konaniach o:
a) odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú
službu a odkázanosti na prepravnú službu
b) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v bode a.
c) odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v bode a. po zmene stupňa
odkázanosti
d) povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť1
2) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu začína na základe písomnej žiadosti občana –
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ust.§ 92 zákona o sociálnych
službách. Žiadosť sa podáva na obecný úrad obce Slanec.
3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje :
a) meno a priezvisko žiadateľa ( fyzickej osoby ), ktorej sa má sociálna služba poskytovať
b) dátum narodenia
c) rodné číslo
d) adresu pobytu
e) rodinný stav
f) štátne občianstvo
g) druh a formu sociálnej služby , na ktorú má byť fyzická osoba posúdená
Prílohu žiadosti tvorí lekársky nález, resp. posudok , správa o priebehu a vývoji choroby
a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6
mesiacov
4) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytovanie
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§ 73, ods. 11 a 12, zákona

sociálnej služby môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom
stave tejto osoby, môže aj iná fyzická osoba.
5) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti
na sociálnu službu.
6) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia
§ 48 – 51 zákona o sociálnych službách.
7) Priebeh konania vo veciach rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec
prostredníctvom obecného úradu , ktorý eviduje a vedie túto spisovú agendu.
8) Obec na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok
o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje :
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
a zoznam sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín určeného
rozpätia podľa prílohy č.3 písm B zákona o sociálnych službách
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby
žiadajúcej o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
9) Posudok o odkázanosti je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na službu.
Rozhodnutie o odkázanosti môže obec vyhotoviť aj na základe komplexného posudku
vydaného príslušným ÚPSVaR, resp. vyšším územným celkom.
10) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné
predpisy o správnom konaní.
11) Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podpisuje za obec starosti obce ako správny
orgán v zmysle ust. § 13 ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§4
Domáca opatrovateľská služba
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Obec Slanec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako
sociálnej služby v zmysle ust. § 41 zákon o sociálnych službách
Domáca opatrovateľská služba ( ďalej v texte len „opatrovateľská služba“ ) je terénna forma
sociálnej služby, ktorá sa poskytuje občanovi v domácom prostredí na území obce Slanec.
Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento
druh sociálnej služby.
Opatrovateľská služba rieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby z dôvodov ťažkého
zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu podľa § 41 zákona o sociálnych
službách.
Prijímateľ tejto sociálnej služby je povinný oznámiť písomne obci do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie odkázanosti na túto sociálnu službu , vrátane
zmeny majetkových resp. príjmových pomerov rozhodujúcich pre určenie sumy za úhradu
tejto sociálnej služby. Rovnako je prijímateľ tejto sociálnej služby povinný osvedčiť na výzvu
obce písomne skutočnosti, rozhodujúce na trvanie odkázanosti na túto sociálnu službu , a to
v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec neurčila dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba
nevyhovie tejto výzve v určenej lehote, obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na
sociálnu službu , ak bol prijímateľ na tento následok vo výzve výslovne upozornený.
Opatrovateľská služba je sociálna služby poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je a) odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 zákona
o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách
Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie obce o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony v rozsahu podľa príloh č.4 zákona o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.

Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny rozsah
zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č.3 zákona
o sociálnych službách., ak sa poskytovateľ sociálnej služby nedohodne s prijímateľom
sociálnej služby v zmluve inak.
9) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou , ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa zákona č.447/2008 Z.z.
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona
č.447/2008 Z.z.
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení takouto nákazou
10) Ustanovenie bodu 7 písm.b) tohto článku sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) a)vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
v zdravotníckom zariadení
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia sociálna služba
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou , ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa zákona č.447/2008 Z.z. v rozsahu najviac 8 hodín mesačne
§5
Výška úhrady za domácu opatrovateľskú službu
1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa výšky
svojho príjmu a podľa rozsahu svojho majetku v sume určenej obcou Slanec. Na
preukazovanie majetku za účelom platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu opatrovateľskú službu sa primerane použijú ustanovenia § 72 zákona o sociálnych službách.
2) Rozsah úkonov a výšku úhrady na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec Slanec
Maximálny denný rozsah poskytovanej služby musí byť v súlade so zákonom o sociálnych
službách a o minimálny rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby môže požiadať občan
v podanej žiadosti o poskytovanie tejto sociálnej služby.
3) Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje obec Slanec podľa ust. § 72 ods.2 zákona
o sociálnych službách v sume maximálne 0,90 € za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej
služby.
4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ /klient/ poskytovateľovi podľa skutočného
rozsahu poskytnutých hodín za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská
služba prijímateľovi poskytla. Mesačná výška úhrady sa vypočíta ako násobok dennej úhrady
za poskytovanú opatrovateľskú službu a počet dní poskytnutej opatrovateľskej služby za
príslušný kalendárny mesiac.
5) Úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu uhradí prijímateľ tejto služby obci ako
poskytovateľovi najskôr do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe zmluvy
uzatvorenej medzi prijímateľom sociálnej služby a neverejným poskytovateľom sociálnej
služby,
6) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby si občan –
prijímateľ služby dohodne s poskytovateľom služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej
služby
§6
Výška finančnej podpory neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby- domácej
opatrovateľskej služby
1)
2)

Obec Slanec môže poskytovať finančný príspevok v zmysle § 75 ods. 6, ods.7 zákona
o sociálnych službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
Tento finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa je účelovo viazaný na úhradu za
sociálnu službu. Príspevok podľa tohto článku VZN je poskytovaný zo strany obce

3)

4)

5)

6)

prijímateľom sociálnej služby za účelom zlepšenia ich sociálnej situácie a zníženia ich
nákladov v súvislosti s prijímaním sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby zo
strany neverejného poskytovateľa tejto služby.
Výška finančnej podpory pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa bodu1 tohto
VZN , konkrétne výška ročného finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa, ktorý
poskytuje pre občanov obce Slanec domácu - terénnu opatrovateľskú službu sa poskytuje do
výšky, ktorá je schválená v rozpočte obce na príslušný kalendárny rok. Neverejný
poskytovateľ tejto sociálnej služby si môže písomne podať žiadosť o finančný príspevok na
sociálnu službu, ktorá podlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve, pre nasledujúci
kalendárny rok, a to do 15.októbra predchádzajúceho roka. Súčasťou tejto žiadosti podanej zo
strany neverejného poskytovateľa sociálnej služby je vypracovaná kalkulácia odôvodňujúca
výšku požadovaného finančného príspevku.
Pre kalendárny rok 2019 obec Slanec rozhodla o výške finančného príspevku pre prijímateľa
sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby , ktorý príspevok bude obec Slanec
uhrádzať prijímateľovi tejto sociálnej služby v sume 109,20 € mesačne pre jedného
prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu 8 hodín denne.
V prípade , ak finančný príspevok podľa tohto článku VZN nebude v príslušnom mesiaci
uhradený zo strany prijímateľa sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby.- domácej opatrovateľskej služby, je prijímateľ služby povinný bezodkladne tento
finančný príspevok vrátiť obci. Prijímateľ je povinný každý mesiac pravidelne obci
preukazovať úhradu za sociálnu službu v prospech neverejného poskytovateľa tejto služby.
Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohode
s neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby na základe zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
§7
Právna ochrana občana pred platením úhrady, neprimeranej jeho príjmu ,
majetku a rodinným pomerom

1)

Po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby
zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu , ustanovenej osobitným predpisom

2) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho
príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v bode1 tohto článku VZN.
3) Prijímateľ sociálnej služby uhrádza len časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu,
ak jeho príjem je vyšší ako suma uvedená v bode 1 tohto článku VZN , avšak jeho
výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu
4) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za poskytovanú sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
platiť aj iná osoba. Táto iná osoba uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady, resp. jej časti za sociálnu službu.
5) Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani jeho plnoletým zaopatreným
deťom alebo rodičom, a rovnako nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o platení úhrady resp.
jej časti sociálnej služby s treťou osobu podľa bodu 4, a prijímateľ sociálnej služby
zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť , je pohľadávka
poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

§8
Účasť rodiny na úhradách za sociálnu službu
1) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
poskytovanú sociálnu službu podľa bodu 1 – 3 čl.7 tohto VZN, prechádza táto povinnosť platby
postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov prijímateľa sociálnej služby, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Uvedená povinnosť platí
v prípade, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a nezapočítava s príjmom prijímateľa
sociálnej služby. Zaopatreným plnoletým dieťaťom alebo rodičom pri platení úhrady za
sociálnu službu musí mesačne zostať príjem vo výške 1,65-násobku životného minima na jednu
plnoletú fyzickú osobu určenej osobitným predpisom. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia
môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady, resp. jej
časti za sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách.
2) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VZN, obec vydá rozhodnutie
v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto
poskytovateľovi sociálnej služby za sociálnu službu alebo jej časť. Na účely rozhodovanie
podľa prvej vety má v konaní zaopatrené plnoleté dieťa alebo rodič a poskytovateľ sociálnej
služby postavenie účastníka konania. Prijímateľ sociálnej služby má na účely tohto
rozhodovania postavenie zúčastnenej osoby.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2019 sa ruší platnosť a
účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce Slanec č. 7/2016 zo dňa 16.6.2016
o poskytovaní opatrovateľskej služby na území obce Slanec.
2) Pre účely tohto VZN a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov sa pod pojmom „obyvateľ obce“ rozumie občan s trvalým pobytom v obci
Slanec.
3) Zmeny a doplnky tohto VZN podliehajú schváleniu 3/5 väčšine poslancov obecného
zastupiteľstva prítomných na rokovaní.
4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Slanci dňa 28.02.2019 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 30/2019/A1.
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