Všeobecné záväzné nariadenie
obce Bacúch
č. 1/2009
o poskytovaní opatrovateľskej služby

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 80 písm. e) bod 3 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 len ,,zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie“) upravuje podmienky a rozsah
poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenie úhrady, výšku úhrady a spôsob
platenia za opatrovateľskú službu.
§2
Opatrovateľská služba
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje fyzickej osobe opatrovateľskú
službu, ktorá má na území obce trvalý pobyt a ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť, pri vykonávaní základných sociálnych aktivít a dohľade pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných
sociálnych aktivít (podľa prílohy č. 4 k zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách)
§3
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu
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 (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia) s výnimkou ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná
starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba.
Opatrovateľskú službu je možné v tomto prípade poskytnúť v rozsahu najviac 8 hodín
mesačne,

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu;
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
§4
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína spravidla na základe
písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na podateľni
obecného úradu obce.
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie
sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo
udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne
občianstvo, druh sociálnej služby na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.
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 až 51 zákona o sociálnych službách.
7. Obec Bacúch 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,
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.
8. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na
vydanie rozhodnutia komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, soc. vecí
a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok
o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
9. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje
obec (spoločná úradovňa) ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.
10. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku
na druh sociálnej služby.
11. Pri hospitalizácii prijímateľa sociálnej služby v zdravotníckom zariadení alebo pri
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ
služby povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo o jej zrušenie.

§5
Určenie úhrady a platenie úhrady za opatrovateľskú službu
1. Občan, prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú
sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.
2. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby
zostať mesačne z jeho príjmu 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
3. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami
fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú po zaplatení úhrady
za sociálnu službu musí zostať mesačne z ich príjmu 1,3 násobku sumy životného
minima.
4. Ak prijímateľ nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na zaplatenie úhrady
za poskytovanú sociálnu službu, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti
v prípade, že sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, ktorý má
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Rodičia alebo deti
môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za
sociálnu službu.
5. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa
opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a to
do pokladne obecného úradu, alebo poštovou poukážkou.
6. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom, a
prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu je
pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o
dedičstve.
§6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 0,50 eur za jednu hodinu.
§7
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec poskytuje sociálnu službu – opatrovateľskú službu na základe zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby.
2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre
prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
3. Žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby podáva písomnú žiadosť o uzatvorenie
zmluvy kde je povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu.
4. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce
ako poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu - opatrovateľskú
službu podľa tohto nariadenia, poskytovateľ a prijímateľ sociálnej služby sú povinní
uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
6. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak:

a) Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, občianske
spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri
mesiace,
b) Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve,
c) Obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
7. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom vypovedná lehota
nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
§8
Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do
31. decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona
účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010. Pričom celková úhrada
za opatrovateľskú službu počas prechodného obdobia sa stanovuje podľa VZN č.
3/2004 schváleného zo dňa 26.8.2004 prepočítaného v závislosti na duálne zobrazenie
s prechodom na EURO účinného od 1.1.2009.
2. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1.
januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, tj. buď úplné
stredné vzdelanie získané so zameraním na opatrovanie alebo absolvovanie
akreditovaného kurzu opatrovania v rozsahu 230 hodín najneskôr do 31. decembra
2011.
§9
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákna č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Toto VZN č. 1/2009 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na svojom zasadnutí dňa
25.06.2009 uznesením č. 64/2009.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/2004
o úhrade za sociálnu pomoc poskytnutú obcou zo dňa 27.08.2004.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Bacúchu, dňa 29.06 2009

Ján Turošík
starosta obce

