VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Hraničné

č. 4/2019
o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo v Hraničnom na základe § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 68 Ústavy SR a v zmysle § 72 ods. 2 a §
80 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 vydáva
všeobecne záväzne nariadene:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
poskytovania sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku v zmysle § 41 – opatrovateľská služba, a § 72, 73, 74 zákona SNR č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách, určenie výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú
službu a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, zmluva o poskytovaní sociálnej
služby.
1.VZN upravuje pôsobnosť Obce Hraničné vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v DSS, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
b) poskytovania opatrovateľskej služby,
c) spôsobu určenia výšky úhrady a platenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby,
d) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Článok 2
Posudková činnosť
Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v zmení neskorších predpisov je zdravotná posudková činnosť
a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na
sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a na opatrovateľskú službu.
Zdravotná posudková činnosť
1. Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom
zdravotnícky pracovník vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu
a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie
nie staršieho ako 6 mesiacov.
2. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti
spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce tak, aby výsledky zdravotnej posudkovej
činnosti neboli v rozpore s výsledkami sociálnej posudkovej činnosti.

3. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník
zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
4. Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z dokladu poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave staršieho ako šesť mesiacov,
ktorý predložila fyzická osoba, alebo z lekárskeho názelu zmluvného lekára, ktorý je
starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým
poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je trvalý a nemožno
očakávať zlepšenie.
5. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je
II až VI podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.
Sociálna posudková činnosť
1. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
vykonáva sociálny pracovník obce pri ktorej posudzuje:
- individuálne predpoklady fyzickej osoby,
- rodinné prostredie fyzickej osoby,
- prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti,
- odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy
č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III zákona č. 447/2008 Z.z.
2. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam
úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., zoznam úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy
č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých
úkonov vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa
prílohy č. 3 písmena B zákona č. 448/2008 Z.z.
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
sociálnu službu, ktorý obsahuje
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b) zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci
určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z.,
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby, ktorá
požiadania o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
Konanie o odkázanosti na sociálnu službu ( v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v DSS, ktorých zriaďovateľom nie je VÚC
a o odkázanosti na opatrovateľskú službu) sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doručenej Obci Hraničné. Prílohou
žiadosti je lekársky nález, (posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného
postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie) nie starší ako 6 mesiacov od
ošetrujúceho lekára.
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať sama žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť
aj iná fyzická osoba.

Článok 3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým
pobytom v obci Hraničné na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu na základe písomnej
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.
2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II
podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu
o sociálnych službách.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec
v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny
rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3
k zákonu o sociálnych službách.
4. 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 podľa osobitného predpisu,
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.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného občana v pracovných
dňoch v obvyklom pracovnom čase pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovaným nedohodli
inak.
Konanie vo veci poskytovania opatrovateľskej služby
Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní oaptrovateľskej služby ku ktorej doloží:
1. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. potvrdenie o výške príjmu (dôchodcovia posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne
o výške dôchodku),
3. vyhlásenie o majetkových pomeroch,
4. iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy.
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby môže v jej mene a s jej súhlasom
podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Článok 4
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
1. Obec poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy
(§74 odst. 2 písm. f) zákona o sociálnych službách), ktorá obsahuje zákonom stanovené
náležitosti, musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby
zrozumiteľný.

2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže podpísať zmluvu
o poskytovaní opatrovateľskej služby môže v jej mene a s jej súhlasom podpísať aj iná
fyzická osoba.
3. Fyzická osoba je povinná písomnej oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach
rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových
pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
opatrovateľskú službu.
4. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej
služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve.

Článok 5
Spôsob určenia úhrady a platenie úhrady za poskytovanú opatrovateľskú
službu
1. Celková výška úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa
vypočíta ako násobok sumy ustanovenej (stanovuje sa 1,30€/hod.) týmto VZN a počtu
hodín poskytnutej opatrovateľskej služby.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú
službu podľa svojho príjmu a majetku (v zmysle zákona č. 448/2008 z.z. § 72 ods. 1,2,8,
§ 73 ods. 1,9).
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba
poskytuje, najneskôr do 10 dňa nasledujúceho mesiaca priamo do pokladne obce alebo
úhradou na účet obce a to na základe výkazu o vykonanej opatrovateľskej služby.

Článok 6
Spoločné ustanovenie
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 tieto služby sa primerane
použije zákon NR SR 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, zákon NR
SR č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Opatrovateľskú službu Obec Hraničné poskytuje v závislosti od svojich finančných
možnosti.

Článok 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie, zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Hraničnom dňa 14.12.2019 uznesením č. 16/2019 bod D.
3. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2020.
4. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) orgány obce

b) Obecný úrad
c) Poslanci Obecného zastupiteľstva.
5. Dňom účinnosti VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške
úhrady za tieto služby stráca účinnosť VZN č. 4/2003 zo dňa 11.5.2003.

V Hraničnom dňa 14.12.2019

Mgr. Miroslav Pokrivčák
starosta obce Hraničné

Uvedené Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb
a o spôsobe a výške úhrady služby bolo vyvesené na úradnej tabuli obce:
Dňa: 28.11.2019

pečiatka a podpis: .................................

Uvedené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb
a o spôsobe a výške úhrady za tieto služby bolo zvesené z úradnej tabule obce:

Dňa: 02.01.2020

pečiatka podpis: .....................................

