Všeobecne záväzné nariadenie č. 39/2015 o sociálnych službách
poskytovaných obcou Kostolná-Záriečie a o stanovení výšky a
spôsobu platenia
úhrad za sociálne služby poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
Obec Kostolná-Záriečie na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.67 a čl.68
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 2. zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a o
stanovení výšky a spôsob platenia úhrad za sociálne služby poskytované Obcou
Kostolná-Zárieče.
I. Časť
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle
zákona NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.455/1991 Z. z.
o živnostenskom podnikaní („živnostenský zákon“) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) :
- stanovenie druhu poskytovaných služieb,
- stanovenie postupu poskytovania sociálnych služieb,
- stanovenie výšky úhrad za poskytované služby a spôsob ich určenia,
- stanovenie spôsobu platenia úhrad za poskytované služby.
Článok 2
Stanovenie druhu poskytovaných služieb
1. Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len „obec“) bude poskytovať sociálne služby :
a) Opatrovateľská služba, terénnou formou, v domácom prostredí občana ako
sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku.
b) Odľahčovacia služba, terénnou formou, ako podporná služba.
2. Obec bude poskytovať sociálne služby na základe registrácie poskytovateľa
sociálnej služby u Trenčianskeho samosprávneho kraja, v zmysle § 66 zákona o
sociálnych službách.
Článok 3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázania je najmenej II,
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o
svoju domácnosť a základných a sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o
sociálnych službách.
2. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú bude poskytovať
obec prostredníctvom zodpovedného zástupcu a zamestnanca obce.
3. Opatrovateľskú službu bude poskytovať obec fyzickej osobe na základe zmluvy o
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poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom opatrovateľskej
služby a prijímateľom sociálnej služby.
Článok 4
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo
zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas
obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie
jeho zhoršenia.
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v
nasledujúcom kalendárnom roku.
Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti
poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú
sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne.
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu
službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v bode 1
považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Článok 5
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1. Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je obec Kostolná-Záriečie (ďalej len
žiadateľ), si podá písomnú žiadosť na obecnom úrade v Kostolnej-Záriečí na
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej prílohou je potvrdenie
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave.
2. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec
zabezpečí zdravotný posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy s obcou. Pri
vypracovávaní posudku lekár postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.
3. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v §§ 34,
35, 36, 40, a 41 zákona o sociálnych službách, obec vypracuje sociálny posudok. Pri
jeho vypracovávaní postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.
4. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku obec vyhotovuje posudok
o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.
5. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec, v zmysle § 80
písmena c) zákona
o sociálnych službách a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších
predpisov, vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu, v ktorom
určí stupeň odkázanosti.
6. Ak z rozhodnutia vyplýva, že žiadateľ je odkázaný na sociálnu službu, na základe
právoplatného rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu, žiadateľ požiada
obec písomnou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Prílohami k
žiadosti sú právoplatné rozhodnutie, potvrdenie o príjme za predchádzajúci
kalendárny rok a úradne overené čestné vyhlásenie o majetku žiadateľa.
7. Žiadateľ uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom
(obec) v súlade s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
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II. Časť
Článok 6
Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby.
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby.
2. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
určenia a platenia úhrady zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením
obce, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu
podľa svojho príjmu a majetku. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu
sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu ( Zákon č. 447/2008 Z.z. o
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
4. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje podľa
ustanovení § 72a zákona
o sociálnych službách.
5. Za poskytnutý úkon opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby sa ustanovuje
sadzba 3,00 € za
1 hodinu.
6. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu, ustanoveného osobitným predpisom ( § 2 písm.a
zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
7. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak
jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v bode 6.
8. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem
je vyšší, ako je suma ustanovené v bode 6 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie
určenej úhrady za sociálnu službu.

9. 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. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
10. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu
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 ustanovenej osobitným predpisom (Zákon č. 601/2003 Z.z. o
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej
služby písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
11. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa bodu 10 medzi poskytovateľom sociálnej
služby a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi, obec vydá rozhodnutie v
rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto
poskytovateľovi sociálnej služby za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa
sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť. Na účely rozhodovania podľa prvej vety má v konaní zaopatrené plnoleté
dieťa, rodič a poskytovateľ sociálnej služby podľa prvej vety postavenie účastníka
konania. Prijímateľ sociálnej služby má na účely tohto rozhodovania postavenie
zúčastnenej osoby.
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12. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom
alebo rodičom, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka
poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.
Článok 7
Spôsob platenia úhrady
opatrovateľskej
služby poskytuje prijímateľovi

1. Poskytovateľ
sociálnej
služby úkony
opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách na základe
sociálnej posudkovej
činnosti, v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah
poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách.
2. Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanie úkonov opatrovateľskej
služby za príslušný
mesiac úhradu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa
poskytovali úkony
opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Úhrada za úkony opatrovateľskej služby
sa platí bezhotovostne na účet určený poskytovateľom alebo v pokladni na obecnom
úrade. Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť úhradu najneskôr do 10. dňa po
uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli odpracované úkony.
III. Časť
Zrušovacie ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto nariadenia ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie Obce
Kostolná-Záriečie č.30/2009 o poskytovaní sociálnych služieb schválené 15.12.2009.
IV. Časť
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej - Záriečí sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 4.7.2015
Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 2.6.2015
Dátum uplatnenia pripomienky do : 12.6.2015
VZN :
Schválené na rokovaní OZ dňa : 18.6.2015
Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa : 19.6.2015
VZN nadobúda účinnosť : 4.7.2015

ing. Miroslav Jančár
starosta obce
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