Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Pole č. 2/2019 o
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby
Čl. I.
Základné ustanovenia
1.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli , v súlade s ustanovením § 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 v súlade s ustanoveniami
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obec Veľké Pole č.2/2019 o
poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej len “VZN”).

2.

Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť Obce Veľké Pole (ďalej len “obec”) vo veciach:
a. rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby,
b. poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb,
c. poskytovania opatrovateľskej služby,
d. spôsobu a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb a opatrovateľskej služby
Čl. II.
Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu

1.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na Obecný úrad vo Veľkom Poli.

2.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:
a. meno a priezvisko žiadateľa, ktorému sa má poskytovať sociálna služba,
b. dátum narodenia,
c. trvalý pobyt,
d. rodinný stav,
e. štátne občianstvo,
f. druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená,
g. dátum začatia poskytovania sociálnej služby.

3.

Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu
službu.

4.

Obec na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vydáva posudok o odkázanosti na sociálnu
službu, ktorý obsahuje:
a. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b. bodové hodnotenie úkonov sebaobsluhy a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v
rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 časť A zákona o sociálnych službách,
c. odporučenie druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby posudzovanej osoby,
d. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

5.

Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy
o správnom konaní.

6.

Konanie vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obecný úrad vo Veľkom Poli.
Čl. III.
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb

1.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
a. poskytne sociálnu službu,
b. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby,
c. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe
dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až b)
tohto VZN.

2.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe
bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za
vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická
osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu
blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá
zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo
manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za
opatrovníka.

3.

Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho
poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby.

4.

Obec poskytuje sociálne služby v rozsahu tohto VZN .

Čl. IV.
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1.

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce fyzickej osobe, ktorá:
a. má trvalý pobyt na území obce,
b. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, a zároveň
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.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť na Obecný úrad vo Veľkom Poli 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.

4.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie
opatrovateľskej služby.

5.

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky tohto VZN a má právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

6.

Rozsah poskytovaných úkonov určuje obec na základe sociálnej posudkovej činnosti v hodinách v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah poskytovaných úkonov sociálnej služby je zhodný s rozsahom
poskytovaných úkonov uvedených v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, ak sa na návrh
prijímateľa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana.

8.

Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu splnenia podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby.

9.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. prostredníctvom
opatrovateľov, s ktorými obec uzatvorí pracovný pomer, dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru alebo ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť pre obec.

10. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh
sociálnej služby.
11. Prijímatelia opatrovateľskej služby pri požiadaní o opatrovateľskú službu sú povinný preukázať svoje
majetkové pomery. Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu považujú
hnuteľné a nehnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ktorých súčet je vyšší ako suma 10 000 €. Táto
skutočnosť sa preukazuje na osobitnom tlačive.
12. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu
poskytovanej sociálnej služby podľa osobitného predpisu.
13. Výšky úhrad za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 0,60 € na jednu hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby.
14. Celková výška úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa vypočíta ako súčin
sumy uvedenej v ods. 13 a počtu hodín, počas ktorých sa opatrovateľská služba poskytla.
15. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutej opatrovateľskej
služby ( v hodinách ) za kalendárny mesiac , v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 20.
dňa nesledujúceho kalendárneho mesiaca.
Čl. V.
Právna ochrana občana pri pletení úhrady za sociálnu službu.
1.

Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi tejto služby zostať mesačne z jeho príjmu
najmenej 1,4 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

2.

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, ak jeho
príjem je nižší alebo rovný sume uvedenej v odseku 1

3.

Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálne služby, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma
ustanovená v ods.1 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.

4.

Obec Veľké Pole požaduje úhradu za poskytnutú sociálnu službu postupne od manžela, manželky, detí
alebo rodičov opatrovaného, ak opatrovaným je občan podľa ods.2, ktorý nie je povinný platiť úhradu za
sociálnu službu alebo platí iba časť tejto úhrady.

5.

Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jeho časť
a táto povinnosť nevznikne ani osobám podľa ods.4 a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená

úhrada za poskytnutú sociálnu službu alebo za jej časť je pohľadávkou Obce Veľké Pole, ktorá sa uplatní
v dedičskom konaní.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Ostatné práva a povinnosti subjektov neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými právnymi
predpismi, najmä zákonom o sociálnych službách.
Týmto VZN nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti zainteresovaných osôb v zmysle platného
zákona o sociálnych službách.
Poskytovanie sociálnych služieb podľa tohto VZN sa vzťahuje na občanov, ktorí majú trvalý pobyt
v obci Veľké Pole.
Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 43 zo dňa 31.10.2019 a účinnosť
nadobúda dňa 1.12. 2019.
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