NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č. 1/2019 o poskytovaní
sociálnych služieb
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach v zmysle ustanovení § 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 č. 448/2008 Z. z.“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len „nariadenie“).
2. Toto nariadenie podrobnejšie upravuje:
a. poskytovanie sociálnych služieb,
b. poskytovanie a zabezpečovanie opatrovateľskej služby,
c. určenie výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby,

Čl. II
Poskytovanie sociálnych služieb
1. Obec Žemberovce poskytuje na základe zápisu do Centrálneho registra poskytovateľov
sociálnych služieb vedeného na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 29.
01. 2010 nasledovné sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku:
- opatrovateľská služba, v zmysle § 41 z. č. 448/2008 Z. z. v platnom znení
Čl. lll
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Žemberovce
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, 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. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby.
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. Rozsah poskytovaných úkonov určuje obec na základe sociálnej posudkovej činnosti v
hodinách v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah poskytovaných úkonov v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby je zhodný s rozsahom poskytovaných úkonov uvedených v
rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, ak sa v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
na návrh prijímateľa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v dohodnutom
čase prostredníctvom opatrovateľov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle
zákona.
7. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich kalendárnych
dní zmeny o skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu
a tiež zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie
sumy úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.
8. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 0,50,-€ za jednu hodinu
poskytovanej opatrovateľskej služby pri všetkých úkonoch poskytovaných v rámci
opatrovateľskej služby.
9. Výška platby za jednotlivý mesiac sa určí podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutej
opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby.
10. Úhradu za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba
poskytla, je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, a to v hotovosti
do pokladnice obecného úradu, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet
obce: SK76 5600 0000 0071 0448 3002 s variabilným symbolom : 1
11. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenej zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
12. Pri určovaní výšky úhrady za opatrovateľskú službu sa uplatňujú ustanovenia § 72 až § 73
zákona o sociálnych službách.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Sociálne služby poskytované obcou sú financované z dosiahnutých príjmov z platenia úhrad
prijímateľov sociálnej služby, z účelových dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, z iných zdrojov a z rozpočtu obce.
2. V prípade vzniku otázok neupravených týmto nariadením sa tieto spravujú zákonom
č. 448/2008 Z. z., resp. príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky vzťahujúcimi
sa na danú oblasť.
3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach č.…..
zo dňa 10. 09. 2019
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 10. 2019 po jeho vyhlásení na úradnej tabuli v
obci v zmysle ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
5. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 8/2009
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce
Žemberovce

…………………
PhDr. Slavomír Bárczy, MBA
starosta obce

