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č.  5/2019

na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych

službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby

poskytované obcou Jacovce

Obec  Jacovce  podľa  §  6  ods.  I  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,  zákona  č.
71/1967  Zb.  o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov,  vydáva  toto  Všeobecne  záväzné
nariadenie  č.  ../2019  na  vykonávanie  niektorých  ustanovení  zákona  o sociálnych  službách
a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Jacovce.

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. 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 Zb.
o živnostenskom podnikaní  („živnostenský zákon“) v znení neskorších predpisov  (ďalej  len
„zákon o sociálnych službách“) úprava pôsobnosti obce Jacovce vo veciach:

 rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu,

 poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby,

 určenia  výška  úhrady  a spôsobe  platenia  úhrady  za  poskytovanie  opatrovateľskej
služby, 

Článok II

Postup pri 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, ktorá má trvalý pobyt v obci Jacovce.

2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (príloha č. 1) podľa ods. 1 tohto článku
sa podáva na Obecnom úrade v Jacovciach.

3. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 zákona
o sociálnych službách,  obec požiada o vypracovanie sociálneho posudku Spoločný obecný
úrad pre opatrovateľskú službu mesta Topoľčany,  s ktorým má podpísanú zmluvu (ďalej len
„spoločný úrad“). Pri jeho vypracovávaní postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.
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4. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku spoločný úrad 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.

6. Žiadateľ  na  základe  právoplatného  rozhodnutia  obce  o odkázanosti  na  sociálnu  službu
v súlade § 74 ods. 3 uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom
a prijímateľom.  (na  základe  formulára  zabezpečenia  poskytovania  sociálnej  služby,   viď
príloha  č. 2) 

Článok III

Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Opatrovateľská  služba  je  terénna  sociálna  služba,  ktorú  zabezpečuje  a poskytuje   obec
Jacovce prostredníctvom obecného úradu (ďalej  len „poskytovateľ opatrovateľskej služby“)
v spolupráci  so  spoločným  úradom v súlade  s ustanovením §41  a  §  80  písm.  e)  zákona
o sociálnych službách, na území obce Jacovce fyzickej osobe, ktorá:

a) má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce,

b) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II,

c) je  odkázaná  na  pomoc  pri  úkonoch  sebaobsluhy,  úkonoch  starostlivosti  o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

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,  ak  zákon  o sociálnych  službách  neustanovuje
inak,

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. Opatrovateľská  služba  sa  poskytuje  terénnou  formou  v domácnosti  občana,  počet  dní
a rozsah úkonov sa určuje v hodinách.
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4. Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky tohto VZN a má
právoplatné  rozhodnutie  o odkázanosti  na  poskytovanie  sociálnej  služby,  a to  na  základe
písomnej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby,  ktorá obsahuje zákonom stanovené
náležitosti.

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v dohodnutom
čase prostredníctvom opatrovateľov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona.

6. Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu plnenia podmienok trvania nároku na tento druh
sociálnej služby.

7. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich kalendárnych
dní  zmeny  (hospitalizácia  opatrovaného,  umiestnenie  do  zariadenia  soc.  služieb,  koniec
opatrovania).

Článok IV

Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby a platenie úhrady

1. Poskytovateľ  opatrovateľskej  služby  poskytuje  prijímateľovi  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, minimálne 1,5 až 7,5 hod.
denne, od 7,00 do 14,30.

2. Prijímateľ sociálnej  služby je  povinný platiť  úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku v sume určenej obcou Jacovce ako poskytovateľom sociálnej služby (§72
ods. 1 a ods.8 zákona). Na preukazovanie majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú
sociálnu službu sa primerane použijú odseky 11 až 18 § 72 zákona.
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3. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu, ktorú platia opatrovaní obci,  určuje obec Jacovce
v sume: 1,10 €  za hodinu poskytovanej služby.

4. Za  poskytovanie  úkonov  opatrovateľskej  služby  platí  prijímateľ  sociálnej  služby  úhradu
mesačne pozadu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa poskytovali úkony
opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Úhrada za úkony opatrovateľskej služby sa platí
buď na účet určený poskytovateľom, alebo priamo v pokladni na obecnom úrade. Prijímateľ
sociálnej  služby  zaplatí   úhradu  najneskoršie  do  25.  nasledujúceho  mesiaca,  kedy  boli
odpracované úkony.

Článok V

Ostatné sociálne služby

Stravovanie  v jedálni ZŠ s MŠ

V jedálni ZŠ s MŠ v Jacovciach, ktorej  zriaďovateľom je obec Jacovce sa poskytuje stravovanie:

a) Občanom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba

b) Občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav je odkázaný na stravovanie v zariadení

c) Osobám, ktorí si uplatnili právo na zabezpečenie základných životných podmienok v rozsahu
jedného teplého jedla denne

d) Ťažko zdravotne postihnutým občanom, ak nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom pomere

Úhrada za poskytnutý obed hradí občan do 15. dňa  nasledujúceho mesiaca nasledovnou formou:

- peňažnou poštovou poukážkou, alebo 

- bankovým príkazom na určený účet vedúcou jedálne.

Článok VI

Zrušovacie ustanovenia

1. Dňom   účinnosti  tohto  nariadenia  ruší  sa  Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce  Jacovce
č.3/2014  o sociálnych  službách  a spôsobe  určenia  a výške  úhrady  poskytované  obcou
Jacovce.
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Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Obecné  zastupiteľstvo v Jacovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN  na svojom zasadnutí
dňa  7.11.2019 uznesením č. 3/7/2019.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

Jaroslav Božik v.r.

 starosta obce
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