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Všeobecne záväzné nariadenie obce Neded č. 3/2020 - o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Obec Neded v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
V znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č.45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov
ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Neded Č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych služieb
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby nasledovne:
Čl. l.
Úvodné ustanovenie
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") ustanovuje podmienky
v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na základe ktorých obec
Neded ako verejný poskytovateľ pri svojej samosprávnej činnosti zabezpečuje
sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje spôsob
a výšku úhrady (§ 72 ods. 2 zák. NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zák. Č. 45511991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len "zákona").
2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Obce Neded vo veciach:
• rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu
• rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
• rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej
služby
• rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári
• poskytovania a zabezpečenia sociálnych služieb
• poskytovania a zabezpečenia opatrovateľskej služby
• o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby
• o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie donášku stravy do domácnosti
3.) Sociálnou službou podľa tohto VZN sa rozumie opatrovateľská služba a donáška
stravy do domácnosti.

Čl. II.
Opatrovatel'ská služba
1.) Opatrovateľská služba je terénna služba, poskytuje sa v domácnosti prijímateľa
sociálnej služby výlučne na území Obce Neded, v pracovných dňo,chprostredníctvom
opatrovateľov, s ktorými obec uzatvára pracovný pomer a ktorí splňajú kvalifikačný
predpoklad na poskytovanie sociálnej služby
2.) Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách
v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby, posúdenej podľa prílohy č.3 zákona

a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa dohodnú v Zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
3.) Obec Neded poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle § 41
zákona fyzickej osobe, ktorá:
o je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej II podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách
o je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4
zákona o sociálnych službách.
4.) Opatrovateľská služba sa poskytuje Obcou Neded prijímateľovi sociálnej služby
s trvalým pobytom na území obce Neded.
5.) Ak občan žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby, uvedeného
v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný písomne doručiť
žiadosť o opätovné posúdenie zdravotného stavu aj s doložením nového lekárskeho
nálezu, posudku či správy o priebehu a vývoji choroby.
6.) Opatrovateľská služba nemôže byt' poskytovaná:
a) osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorá poberá peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu (zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
c) osobe, ktorej sa poskytuje príspevok na osobnú asistenciu
d) osobe, ktorá je v karanténe pre podozrenie nákazy prenosnou chorobou
e) zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Čl. III
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1.) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Súčasťou žiadosti je aj
lekársky nález, vypracovaný obvodným lekárom žiadateľa. Žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na podateľňu obce Neded.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má sociálnu službu poskytovať
b) dátum j ej narodenia
c) adresa pobytu
d) rodinný stav
e) štátne občianstvo
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená
g) súhlas žiadateľa s použitím jeho osobných údajov, týkajúcich sa
poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č.18/20 18 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov

2.) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene, s jej súhlasom podať
žiadosť aj iná fyzická osoba.
3.) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu
4.) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia § 48 až 51 zákona.
a) Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu
fyzickej osoby. Posudzujúci zdravotný pracovník pri výkone zdravotnej
posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu nie staršieho ako 6 mesiacov,
ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti
b) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je
posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia
fyzickej osoby.
c) Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok
o odkázanosti na sociálnu službu.
5.) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce
v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Čl. IV.
Poskytovanie opatrovatel'skej služby

1.) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie
odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
2.) Obec Neded poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou sociálnej služby, ako
poskytovanú fyzickej osobe v jej domácom prostredí, to prostredníctvom,
opatrovateľov a s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer a ktorí splňajú
kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona.
3.) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania
nároku na tento druh sociálnej služby.
4.) Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 1 hod. denne a maximálne 7,5 hod.
denne v pracovných dňoch.
5.) V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba
zabezpečuje príslušníkmi rodiny, prípadne iba podľa personálnych možností
opatrovateľskej služby.

Čl.

v.

Donáška stravy

1.) Donáška stravy sa podľa potreby prizná všetkým prijímateľom sociálnej služby, ktorí
sú pri posúdení lekárom boli uznaní ako občania s odkázanost'ou na pomoc inej
fyzickej osoby.
2.) Donáška stravy sa prizná aj občanom, ktorí sú:
poberateľmi dôchodku
majú ťažké zdravotné postihnutie
nepriaznivý zdravotný stav
3.) Obec Neded poskytuje donášku stravy vo forme dovozu obeda do domácnosti.

Čl. VI.
Úhrada za opatrovatel'skú službu, spôsob je určenia a platenia
1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa
svojho príjmu a majetku v sume určenej Obcou Neded ako poskytovateľom sociálnej
služby ( § 72 ods. 1 a ods. 8 zákona).
2) Spôsob skúmania majetku a čo sa považuje za majetok je stanovené v § 72 a § 73
zákona.
3) Výška úhrady za opatrovateľskú službu určuje obec Neded v sume 1,00 € za 1 hodinu
poskytovanej služby.
4) Za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby platí prijímateľ sociálnej služby
úhradu mesačne pozadu, ktorá sa určuje ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa
poskytovali úkony opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Spôsob platenia úhrady
za úkony opatrovateľskej služby určí poskytovateľ sociálnej služby a bude súčasťou
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
5) Výška úhrady za donášku obeda do domácnosti sa určuje vo výške 0,40 € za jeden
obed.
6) Celkovú úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu a donášku stravy je nutné
zaplatiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca:
a) v hotovosti v pokladni Obecného úradu Neded
b) poštovou poukážkou
c) poukázaním platby z osobného účtu
7) Rozsah poskytovanie opatrovateľskej služby a podmienky úhrady si prijímateľ
sociálnej služby dohodne s Obcou Neded v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Čl. VII.
Právna ochrana občana pri platení úhrady

1.) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú 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.) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná
osoba, s ktorou obec uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
3.) Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu
za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na
zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne
nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom
alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65
násobok sumy životného minima. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu
uzatvoriť s Obcou Neded písomnú zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
4.) Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu
za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným
plnoletým deťom alebo rodičom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená
úhrada za sociálnu službu, alebo jej časť je pohľadávka Obce Neded, ktorá sa
uplatňuje v dedičstve.

Čl. VIII.
Zmluva o poskytovaní služieb
1.) Obec poskytuje sociálnu službu na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu a zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva musí byt' uzatvorená
s prijímateľom sociálnej služby spôsobom, ktorý je pre neho zrozumiteľný
2.)Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti prijímateľa a obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

označenie zmluvných strán
druh poskytovanej sociálnej služby
rozsah a formu sociálnej služby
deň začatia poskytovania sociálnej služby
čas a miesto poskytovania sociálnej služby
sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia
termín úhrady za sociálnu službu
dôvody odstúpenia od zmluvy

3.)Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytOVaní,sociálnej
služby, možno tieto skutočnosti zmenit' dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby.

4.) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby kedykoľvek bez udania dôvodu.
5.) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu, ak:
a) prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúcej zo
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje
dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolunažívanie
b) ak prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako 2
mesiace
c) ak prijímateľ odmietne uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnych
služieb
d) ak obec rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na opatrovateľskú službu
6.) Výpoveď musí byt' v písomnej forme, s určením začiatku plynutia výpovednej
doby. Výpovedná doba pri výpovedi zo strany prijímateľa, ako aj poskytovateľa je
30 dní.

Čl. IX.
Spoločné ustanovenia
1.) Poskytovateľ sociálnej služby, ako aj posudzujúci orgán sú povinní chrániť osobné
údaje získané k účelu posúdenia na odkázanosť na sociálnu službu a pri
preverovaní majetkových pomerov pri určovaní výšky poplatkov za poskytovanie
sociálnej služby (zákon Č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov).
2.) Na sociálne služby neobsiahnuté v tomto VZN sa použijú ustanovenia zákona
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

ČI.X.
Záverečné ustanovenia
1.) Týmto Všeobecne záväzným nariadením Č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby sa ruší VZN
č.5/2008 o poskytovaní sociálnej pomoci - opatrovateľská služba.
2.) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Neded Č. 3/2020 poskytovaní sociálnych
služieb, spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby, bolo schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nedede dňa 08.12.2020. Učinnosť nadobúda
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Neded.

