
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2012

Obecné zastupiteľstvo v Považanoch na základe § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v znení  neskorších  predpisov  s použitím  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), vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.
1/2011.

I. 

 1. V článku 1 sa vkladá nový bod c) a d). Pôvodný bod c) sa označuje ako bod  e):
c) rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby s
celoročným pobytom
d) poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby

       2.  Za Článok 1 sa vkladá nový článok 1a, ktorý bude v rámci nadpisu znieť:

Článok 1a
Zariadenie opatrovateľskej služby

1. V zariadení  opatrovateľskej  služby  v Považanoch  č.144  (ďalej  len  ZOS)  sa
poskytuje sociálna služba plnoletej  fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej  fyzickej  osoby  podľa  prílohy  č.  3  zákona  o sociálnych  službách,  ak  jej
nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 

2. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje: 
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- ubytovanie
- upratovanie, pranie žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
a utvárajú sa podmienky na prípravu a výdaj stravy.

3. V článku 4 ods. 1 sa za slovo službu vkladajú slová “, alebo o odkázanosti na sociálnu
službu v zariadení opatrovateľskej služby.“

4. V článku  4  ods.  2.  sa  nahrádza  novým  odsekom  2,  ktorý  bude  znieť:  „Žiadosti
o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu  podľa  odseku  1  sa  podávajú  na
predpísanom tlačive.“  

5.  Za článok 4 sa vkladá nový článok 4a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

Článok 4a
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci písomne oznámiť výšku svojich príjmov
a čestný vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku. Prijímateľ sociálnej
služby  je  povinný  do  ôsmich  dní  oznámiť  zmeny  v príjmových  a majetkových
pomeroch,  ktoré sú rozhodujúce  pre určenie  sumy úhrady za sociálnu  službu.  Ak
fyzická osoba nesplní túto povinnosť, poskytovateľ  sociálnej služby nie je povinný



pri  určení  sumy  úhrady  postupovať  podľa  §  73  ods.1  a 2  zákona  o sociálnych
službách. 

2. Prijímateľ  sociálnej  služby  je  povinný  na  výzvu  obce  osvedčiť  skutočnosti
rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a to v lehote do ôsmich dní
odo dňa doručenia výzvy, ak nebola určená dlhšia lehota. Ak fyzická osoba nevyhovie
výzve v určenej lehote, rozhodne sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu
službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená. 

 3. V článku 6 sa za odsek 7. vkladajú  nové odseky 8.až 13., ktoré budú znieť:

„ 8. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je povinný platiť        
úhradu za tieto činnosti:

a) odborné činnosti  –  pomoc pri  odkázanosti  fyzickej  osoby na pomoc inej  fyzickej
osoby

b) obslužné činnosti – ubytovanie,  stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne

* ubytovanie

Za  ubytovanie  v ZOS sa  považuje  užívanie  podlahovej  plochy  obytnej  miestnosti,
vybavenia  obytnej  miestnosti,  spoločenskej  miestnosti,  prevádzkového  zariadenia
a spoločných priestorov, ako aj vecné plnenie spojené s bývaním.
Prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti  tvorí

rozvod  elektrickej  energie,  odvádzanie  odpadových  vôd  z hygienického
zariadenia.  Vybavenie  spoločných  priestorov  tvorí  spoločenská  miestnosť
s televízorom,  jedáleň,  chodba,  spoločnej  kúpeľne,  dámskeho  a pánskeho  WC,
kuchynka s chladničkou, kuchynskou linkou, a svietidlom. Za vecné plnenie spojené
s bývaním  sa  považuje  najmä  vykurovanie,  dodávka  teplej  vody,  upratovanie
spoločných   priestorov,  dodávka  plynu,  vody  a elektrickej  energie,  odvádzanie
odpadových vôd,  osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu.

* stravovanie
Stravovanie  v ZOS  sa  zabezpečuje  odberom  stravy  zo  stravovacieho  zariadenia.
Úhradu za stravu platí prijímateľ priamo dodávateľovi stravy.

            Raňajky a večere si prijímateľ zabezpečuje sám.

* upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
      Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa určí  
       podľa  prílohy č. 1 tohto nariadenia.

9. Prijímateľ  sociálnej  služby  v zariadení  opatrovateľskej  služby  neplatí  úhradu  za
odborné  činnosti  a  obslužné  činnosti  v čase  jeho  neprítomnosti,  okrem úhrady  za
ubytovanie,  ak  voľné  miesto  nie  je  na  prechodný  čas  obsadené  inou  fyzickou
osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

10. Za  prerušenie  poskytovania  starostlivosti  v zariadení  opatrovateľskej  služby  sa
považuje  poskytovanie  starostlivosti  v zdravotníckom  zariadení  a iný  dôvod
prerušenia ak ho uzná vedúca zariadenia.



11. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa uhradí poskytovateľovi sociálnej služby za
kalendárny mesiac v ktorom sa služba poskytovala najneskôr do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca. 

12. Úhrada za poskytnuté sociálne služby v priemere za 30 kalendárnych dní na osobu sa
určí  ako  súčet  úhrady  za  ubytovanie, za  pomoc  pri  odkázanosti  na  pomoc  inej
fyzickej osoby a upratovanie, pranie, žehlenie a údržba v zariadení. Výška úhrady sa
určí podľa prílohy č.1 tohto nariadenia.

13. Sumu  úhrady  za  sociálnu  službu  –  opatrovateľskú  službu  a službu  poskytovanú
v zariadení  opatrovateľskej  služby  sa  určí  tak,  aby  suma  úhrady  za  tieto  sociálne
služby bola najmenej vo výške 50% oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
tejto služby za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa
sociálnej služby, na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby. “

7. V článku 8 V odseku 1  sa vkladá druhá veta,  ktorá bude znieť: „ Obec poskytuje
sociálnu služby v ZOS na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

8.  V  článku  8  ods.2  sa  za  n.o.  vkladá  čiarka  a  text,  ktorý  bude  znieť:  „  zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby v ZOS uzatvára obec a občan“.

9.  V článku 8 ods.5 sa slovo „opatrovateľskej“   nahrádza slovom „sociálnej“.

10. V prílohe č.  1 -  Výška úhrady za opatrovanie sa v odseku 2 suma 1,5 € nahrádza
sumou 2,- €. Na zmiernenie nepriaznivých dopadov zákona na občana , obec poskytne
úkony  sebaobsluhy  do  výšky  13% hodnoty  poskytovaných  sociálnych  služieb  pre
opatrovaných s príjmom menším ako minimálna mzda bezplatne.   

11. V prílohe č. 1 sa vkladá nový odsek 3, ktorý bude znieť:
3. Obec stanovuje úhradu za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby          
v Považanoch nasledovne:
a) pomoc pri odkázaní na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti:
II. stupeň -0,40€/deň
III. stupeň - 0,70 €/deň
IV. stupeň - l,50€/deň
b) ošetrovateľská starostlivosť' - 0,30 €/deň
d) upratovanie, žehlenie, pranie, údržba šatstva a bielizne - 0,40 €/deň

12. Vkladá sa nový bod 5., ktorý bude znieť : 

Výška úhrady za bývanie v ZOS je nasledovná:
Izba číslo Podlahová  plocha  obytnej

miestnosti v m2
Úhrada za bývanie pri sadzbe
0,15 €/m2/1 deň/1 osoba

4 14,47 2,17
5 11,42 1,71
3 16,54 2,48
6 19,31 2,90
13 15,22 2,28
2 13,41 2,01
4 16,16 2,42



II.

1. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu podľa tohto VZN,
odo dňa jeho účinnosti. 

2. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  schválilo  obecné  zastupiteľstvo  na  svojom
zasadnutí  dňa  24.05.2012  uznesením  č.  24/2012  a  nadobúda  účinnosť  15  dní  po
zverejnení na úradnej tabuli obce Považany.

Mgr. Eva Ninisová
    starostka obce


	„ 8. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

