
 

OBEC ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:      1/2013 

 

 

Obec Šarišský Štiavnik , na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 2b a  § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien  a doplnkov a podľa 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 vydáva  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

OBCE  ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

č. 1/2013 

 
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby 

 

 

    
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:               8.2.2013 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 13.2.2013 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 8.2.2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 22.2.2013 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 22.2.2013 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Šarišský Štiavnik,  090 42 Okrúhle  

- elektronicky na adresu: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk 

 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šarišskom  Štiavniku 

uznesením č.1/2013   dňa:  
22.2.2013 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 23.2.2013 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 10.3.2013 

 
 

 

 



                                                                                      Článok  1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“) v zmysle 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“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Šarišský Štiavnik 

pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý 

je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady (§ 72 ods. 2 zákona 

o sociálnych službách) za poskytovanie sociálnej služby. 

 

2. Obec Šarišský Štiavnik na svojom území poskytuje sociálne služby: 

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého  zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku: 

     -opatrovateľskú službu,  

b) podporné služby: 

    - odľahčovaciu službu. 

 

3. Obec Šarišský Štiavnik zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného 

verejného poskytovateľa  sociálnej služby zapísaného do registra poskytovateľov 

sociálnych služieb , ak nemôže poskytnúť sociálnu službu a ak s tým fyzická osoba, ktorá 

žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí alebo zabezpečí  

poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa zapísaného do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb. 

 

Článok 2 

Postup pri poskytovaní sociálnych služieb 

 

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan s trvalým pobytom na 

území obce Šarišský Štiavnik   na Obecný úrad v Šarišskom  Štiavniku / príloha č.1 /. 

 

2. Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu obec Šarišský Štiavnik  zabezpečí: 

lekársky posudok, sociálny posudok, posudok  o odkázanosti na sociálnu službu a vydá 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, alebo rozhodnutie 

o odkázanosti na opatrovateľskú službu.  

 

Článok 3 

Opatrovateľská služba 

 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje 

v domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho 

stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je 

odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.  

 

2. Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu je upravený v § 41 ods. 3 

a 4 zákona o sociálnych službách.  

 

3. V rámci opatrovateľskej služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti 

o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o domácnosť a  pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.  



 

4. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby  na základe sociálnej posudkovej činnosti   určuje 

obec  rozhodnutím starostu obce  v hodinách.  

 

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na tento druh 

sociálnej služby. 

 

 

Článok 4 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu 

 

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od času a doby jej 

poskytovania: 

 

tab.č.1)        

 

 
 

Článok 5 

Rozsah a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby 

podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu  musí 

prijímateľovi sociálnej služby zostať z jeho príjmu 1,3 násobok sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu (§ 73 zákona o sociálnych službách). 

 

2. Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu 

poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných 

sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala, 

najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom 

ústave, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.  

 

3. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne 

s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v súlade 

s § 74 zákona o sociálnych službách.  

 

 

 

 

 

 

časové 

pásmo 
čas poskytovania OSL 

úhrada občana za hodinu 

poskytovania OSL v EUR 

 

 

 OSL 

 

I. 05.00 – 22.00 1,19 

II. Počas dni pracovného pokoja   1,55 

III.  Počas  sviatkov       1,79  



                                                                  Článok 6 

Odľahčovacia  služba 

 

     Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (zákon č.447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, 

ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

 

Článok 7 

Výška úhrady za odľahčovaciu službu 

 

1. Výška úhrady za odľahčovaciu službu   poskytovanú v rámci  opatrovateľskej služby  je 

1,70 eur za hodinu poskytovanej služby. 

 

2. Úhradu za odľahčovaciu  službu poskytovanú v rámci opatrovateľskej  služby zaplatí 

občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 15. 

dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou 

poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.  

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia 

výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu službu sa 

primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a Občiansky zákonník.  

 

Článok 9 

                                                      Záverečné ustanovenie  

    Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie  č  1 /2009  

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách  za opatrovateľskú službu poskytovanú 

Obcou Šarišský Štiavnik zo dňa  10.03.2009 .  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Ján Hic 

                starosta obce 

 

 



 

príloha č. 1 

 

Obec Šarišský Štiavnik 

Pečiatka podateľne: 

 

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti 

na sociálnu službu 
 

 

Žiadateľ 

Meno a priezvisko ..................................................................................................................... 

 

Rodné priezvisko     .................................................       Rodinný stav  .................................. 

 

Dátum narodenia     ..................................................      Štátne občianstvo........................... 

 

Bydlisko ......................................................................     Telefón ........................................... 

Druh sociálnej služby,  na ktorú má byť fyzická osoba posúdená /podčiarknuť/: 

opatrovateľská služba     zariadenie pre seniorov  zariadenie opatrovateľskej služby,  denný stacionár     iné 

 

Žiadateľ býva /podčiarknuť/: 

vo vlastnom dome         vo vlastnom byte         v podnájme    počet izieb .............................. 

 

Osoby žijúce  v spoločnej domácnosti: 

Meno a priezvisko príbuzenský pomer  rok narodenia 

   

   

   

   

Príbuzné osoby žijúce mimo spoločnej  

domácnosti /manžel/ka, rodičia, deti/: 

Meno a priezvisko príbuzenský pomer rok narodenia 

   

   

   

   

Zdôvodnenie žiadosti: 

 

 

 



 

V prípade, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony: 

Zákonný zástupca: 

 

Meno a priezvisko .............................. ............................................................................. 

 

Adresa ................................................................     Telefón ......................................... .... 

Bol žiadateľ už skôr umiestnený v niektorom zariadení sociálnych služieb? 

 

Áno            V ktorom .............................................................................................................  

Nie   

Prečo zo zariadenia sociálnych služieb odišiel: 

 

.................................................................................................................................................    

V ktorom zariadení sociálnych služieb by si žiadateľ želal byť umiestnený? 

 

.................................................................................................................................................  

Vyhlásenie žiadateľa: 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti a som si vedomý dôsledkov uvedenia 

nepravdivých  informácií. 

 

 

Dňa :   .......................................                                                        .......................... ............................. 

                                                                                                            podpis žiadateľa /zákonného  

                                                                                                        zástupcu alebo rod. príslušníka/ 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

 

Týmto udeľujem súhlas  so spracovaním mojich osobných údajov  poskytnutých Obci                     

.........................................................., podľa zákona č. 428/2002 Z. z o ochrane  osobných údajov a o zmene 

a doplnení  zákonov v znení neskorších predpisov, uvedených  v tejto žiadosti za účelom  posúdenia  odkázanosti 

na sociálnu službu. 

 

 

Dňa:  .........................................                           .................................................... 

                                 podpis žiadateľa /zákonného 

                zástupcu alebo rod. príslušníka/ 

 

 
 

 

 

 

 


