NÁVRH

Všeobecne

záväzné

nariadenie

Obce Vrbová nad Váhom
č. 4/2012
o sociálnych službách
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom v zmysle §4 ods.3 písm. p), §6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 ( ďalej „zákon
o sociálnych službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§1
Predmet zákona
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o sociálnych službách ustanovuje
podmienky na základe ktorých obec Vrbová nad Váhom pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti
zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu
a stanovuje spôsob a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych službách v zmysle zákona o
sociálnych službách.
2. Obec Vrbová nad Váhom poskytuje na svojom území :
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
– opatrovateľskú službu,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a iné sociálne služby
v súlade so zákonom o sociálnych službách u poskytovateľa sociálnej služby fyzickej
osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na základe výberu
poskytovateľa.

§2
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Vrbová nad
Váhom fyzickej osobe v jej prírodzenom prostredí, ktorá :
a) je 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 na sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
2. 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 za opatrovanie
podľa osobitného predpisu,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
3. Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nepoužije, ak
a) je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,

b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje opatrovateľská
služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
4. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec
v hodinách.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe právoplatného rozhodnutia odkázanosti na
opatrovateľskú službu po dobu trvania podmienok na tento druh sociálnej služby.

§3
Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby, ktorá sa podáva Obci Vrbová nad Váhom, prostredníctvom Obecného úradu vo
Vrbovej nad Váhom.
2. Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie opatrovateľskej služby,
b) dátum narodenia,
c) adresu pobytu,
d) rodinný stav,
e) druh sociálnej služby, na ktorú má fyzická osoba posúdená,
f) lekársky nález.
3. Posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu je podkladom na vydanie rozhodnutia
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

§4
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje len v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 15:00 hod.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 1,00 € za hodinu poskytovanej opatrovateľskej
služby.
3. Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych
aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala,najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne Obecného úradu, alebo prevodom na
účet obce.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu zo
svojho príjmu a majetku.
5. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať z jeho
príjmu mesačne 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenej osobitným predpisom.
6. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne
s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.

§5
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
1. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
2. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní opatrovateľskej služby Obci Vrbová nad Váhom.
3. Žiadosť obsahuje:
a) meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služby,
b) dátum narodenia a adresa pobytu,
c) druh sociálnej služby – opatrovateľská služba,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas.
4. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby je žiadateľ povinný
priložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje:
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľská služby,
c) vecný rozsah a formu poskytovania opatrovateľskej služby,
d) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby,
e) čas poskytovania opatrovateľskej služby,
f) miesto poskytovania opatrovateľskej služby,
g) sumu úhrady z aopatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za opatrovateľskú službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu podľa § 73 ods. 13,
k) ďalšie náležitosti.
6. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno
tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
7. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, obec
a prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby.
8. Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytnutí sociálnej
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu.Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
9. Obec môže jednostranne vypovedať zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, ak
a) prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske
spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
b) prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby podľa bodu 8 tohto paragrafu,
c) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.
Obec Vrbová nad Váhom je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď
s uvedením dôvodu výpovede.Výpovedná lehota je 30 dní.

§6
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby, ktorá sa podáva Obci Vrbová nad Váhom, prostredníctvom Obecného úradu vo Vrbovej
nad Váhom.
2. Pokladom na vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na
sociálnu službu.
3. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa priemerane pužijú ustanovenia
§48 až 51 zákona o sociálnych službách.
4. Obec Vrbová nad Váhom na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo
s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
5. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu.
6. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa priemerane vzťahujú všeobecne záväzné
právne predpisy o správnom konaní.

§7
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomno oznámiť Obci Vrbová nad Váhom do 8 dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu
a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch
rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu Obce Vrbová nad Váhom osvedčiť
skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote 8 dní odo dňa
doručenia výzvy, ak obec v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie
výzve v určenej lehote, rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak
bola vo výzve na tento následok upozornená.
3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby
sú povinní na výzvu Obce Vrbová nad Váhom zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu
a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby
uvedené tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo
sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

§8

Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu sa
primerane použije zákon o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších zmien
a doplnkov, 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Pri určení výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb sa musí rešpektovať aj právna
ochrana občana pred platením úhrady nepriemeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom
ustanovená zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

§9
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 12.11.2012.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuľi od
13.11.2012 do 29.11.2012.
3. Po schválení a zverejnení toto VZN nadobúda účinnosť dňa................

Ing. Ladislav Forró
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2012
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne
aktivity
1. Sebaobslužné úkony:
a) hygiena,
b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,
c) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,
d) obliekanie, vyzliekanie,
e) mobilita, motorika.
2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu fyzickej osoby,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie) ,
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie
úhrady platieb).
3. Základné sociálne aktivity:
a) sprievod,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca
najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej
korešpondencie a pri nakupovaní
c) tlmočenie
4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len dohľad).

