OBEC KLENOVEC

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KLENOVEC
č. 1/2018

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klenovec

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Klenovci
uznesením č. 500/2018 zo dňa 25.4.2018

Mgr. Zlata Kaštanová, v.r.
starostka obce
Návrh zverejnený:

9.4.2018

Po schválení zverejnené:

9.5.2018

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci na základe ustanovení. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a ustanovenia § 72 ods. 2 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“) schválilo všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa vydáva
VZN č. 1/2018
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klenovec.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia
za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klenovec
Článok 2
Základné pojmy
1. Sociálna služba je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná činnosť, obslužná činnosť
alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
2. Poskytovateľom sociálnej služby na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je Obec
Klenovec ako osoba poskytujúca prijímateľom sociálne služby uvedené v čl. 3 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

3. Prijímateľom sociálnej služby na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je fyzická
osoba, ktorej Obec Klenovec poskytuje sociálne služby uvedené v čl. 3 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
Článok 3
Sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klenovec
Obec Klenovec poskytuje nasledujúce sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách
v členení podľa druhu:
a) sociálnu službu krízovej intervencie, ktorou je komunitné centrum so sídlom na Ulici
9. mája, s.č. 691,
b) sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorou je opatrovateľská služba.
DRUHÁ ČASŤ
Úhrady za poskytované sociálne služby
Článok 4
Komunitné centrum
1. V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2. ods. 2
písm. h) Zákona o sociálnych službách:
a) poskytuje:
1) základné sociálne poradenstvo,
2) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3) pomoc

pri príprave

na školské

vyučovanie

a sprevádzanie

dieťaťa

do a zo školského zariadenia,
b) vykonáva preventívna aktivita,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
3. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou
a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
4. Komunitné centrum poskytuje prijímateľovi sociálne služby bez vydania rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu.

5. Poskytovanie služieb v komunitnom centre si v zmysle § 74 Zákona o sociálnych službách
nevyžaduje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb medzi poskytovateľom
a prijímateľom.
Článok 5
Výška úhrady za poskytovanie služieb v komunitnom centre
1. V zmysle § 72 ods. 6) Zákona o sociálnych službách poskytuje komunitné centrum
prijímateľovi bezplatne:
a) základné sociálne poradenstvo,
b) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
c) pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského
zariadenia,
d) preventívne aktivity.
2. Záujmová činnosť sa v komunitnom centre zabezpečuje pre prijímateľa sociálnej služby
bezplatne.
3. Aktivity súvisiace s komunitnou prácou a komunitnou rehabilitáciou vykonáva komunitné
centrum pre prijímateľa sociálnych služieb bezplatne.
Článok 6
Opatrovateľská služba
1. 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 a
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.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby na území obce Klenovec.
3. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby vydané Obcou Klenovec, resp. obcou v mieste trvalého
pobytu žiadateľa o sociálnu službu.
4. Poskytovateľ poskytuje službu v rozsahu zodpovedajúcom priemernému rozsahu
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 písm. B. zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom
sociálnej služby na návrh prijímateľa nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

5. Prehľad úkonov poskytovaných opatrovateľskou službou je vymedzený v prílohe č. 4
k zákonu o sociálnych službách (príloha č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu).
6. Rozsah a podmienky poskytovania opatrovateľskej služby vrátane, výšku a spôsob úhrady
za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby uzatvorená
v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách a tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 7
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 447/2008 Z.z.),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z.
2. Ustanovenie ods.1. písm. b.) sa nepoužije ak:
a) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
v zdravotníckom zariadení,
b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., poskytuje opatrovateľská služba
v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
Článok 8
Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu
1. Spôsob určenia výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a platobné podmienky
podrobne

upravuje

zmluva o poskytovaní

sociálnej

služby

medzi poskytovateľom

a prijímateľom sociálnej služby uzatvorená v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách
a ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Jednotková cena dennej úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,50 EUR
za každú celú hodinu poskytovania opatrovateľskej služby. Výška dennej úhrady za
opatrovateľskú službu sa určí na základe stanovenej jednotkovej ceny podľa tohto bodu a podľa
skutočného denného rozsahu poskytovaných úkonov v zmysle zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby.

3. Mesačná výška úhrady sa určí ako násobok stanovenej dennej úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej služby, a to za počet dní v kalendárnom mesiaci, v ktorých bola sociálna služba
skutočne poskytnutá.
4. Poskytovateľ je povinný v zmysle § 73 ods. 1 zákona o sociálnych službách upraviť výšku
úhrady za opatrovateľskú službu upraviť takým spôsobom, aby po zaplatení úhrady
prijímateľovi sociálnej služby zostal mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom, ktorým
je zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Pri zisťovaní a posudzovaní príjmu fyzickej
osoby postupuje poskytovateľ v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, a to
vrátane ustanovení o spoločne posudzovaných osobách.
5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi opatrovateľskej služby oznámiť
výšku svojich príjmov, úspor a majetku čestným vyhlásením podľa prílohy č. 4b k zákonu
o sociálnych službách (príloha č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia), na základe ktorého
poskytovateľ posudzuje príjmy a majetok prijímateľa podľa zákona o sociálnych službách.
Prijímateľ je do 8 dní povinný oznámiť poskytovateľovi také zmeny vo výške svojich príjmov,
úspor a majetku, ktoré majú vplyv na výpočet výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej
služby podľa § 72 a nasled. zákona o sociálnych službách.
6. Ak si prijímateľ sociálnej služby nesplní povinnosť podľa predchádzajúceho bodu 5
tohto článku, poskytovateľ nie je povinný pri určení výšky úhrady postupovať podľa bodu 4
tohto článku všeobecne záväzného nariadenia.
7. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby súhrnne za kalendárny
mesiac, a to najneskôr do 30 dní od konca mesiaca, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla.
Úhrada sa vykonáva v pokladni Obecného úradu Obce Klenovec. Úhradu za sociálnu službu
môže v mene prijímateľa vykonať aj iná oprávnená osoba.
TRETIA ČASŤ
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
Článok 9
Zrušovacie ustanovenie
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Klenovec č. 5/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške
úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby v znení dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému

nariadeniu Obce Klenovec č. 5/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrad
za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce dňa 9.4.2018 v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Klenovci č. 500/2018 zo dňa 25.4.2018.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Klenovci, dňa 9.5.2018

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce Klenovec

Prílohy:
1. Oprávnené úkony pri poskytovaní opatrovateľskej služby (úkony sebaobsluhy, úkony
starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č. 4 k zákonu
o sociálnych službách)
2. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia za sociálnu službu (podľa prílohy
č. 4b k zákonu o sociálnych službách)

Príloha č. 1 k VZN 1/2018
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Príloha č. 2 k VZN 1/2018

VYHLÁSENIE
o majetku fyzickej osoby na úèely platenia úhrady za sociálnu slubu
Meno, priezvisko a titul: ....................................................................................................................................
Rodné èíslo a dátum narodenia: .........................................................................................................................
Bydlisko: ...........................................................................................................................................................
Vyhlasujem na svoju èes, e vlastním/nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej 10 000 eur.
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktoré
vyplývajú z prísluných právnych predpisov.
V ............................................... dòa .............................................

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

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

Podpis fyzickej osoby

Podpis úradne osvedèil

_________________________________
* Nehodiace sa preèiarknu.
** Za majetok sa povaujú nehnute¾né veci a hnute¾né veci vrátane peòaných úspor, a ak to ich povaha pripúa, aj
práva a iné majetkové hodnoty. Za hodnotu majetku je moné povaova len podiel majetku pripadajúci na prijímate¾a sociálnej sluby a osoby uvedené v § 73 ods. 10.
Za majetok sa nepovaujú
a) nehnute¾nos, ktorú prijímate¾ sociálnej sluby uíva na trvalé bývanie,***
b) nehnute¾nos, ktorú uívajú na trvalé bývanie
1. manel (manelka) prijímate¾a sociálnej sluby,
2. deti prijímate¾a sociálnej sluby,
3. rodièia prijímate¾a sociálnej sluby,
4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
c) po¾nohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú prijímate¾ sociálnej sluby uíva pre svoju potrebu,
d) gará, ktorú prijímate¾ sociálnej sluby preukázate¾ne uíva,
e) hnute¾né veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnute¾né veci, ktorými sú oatenie a obuv a hnute¾né veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peòaný príspevok na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov akého zdravotného postihnutia,
f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa vyuíva na individuálnu prepravu z dôvodu akého zdravotného postihnutia,
g) hnute¾né veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.
*** Na úèely platenia úhrady za celoroènú pobytovú sociálnu slubu uvedenú v § 34, 35, 38 a 39 sa prihliada aj na nehnute¾nos, ktorú prijímate¾ sociálnej sluby uíva na trvalé bývanie pred zaèatím poskytovania sociálnej
sluby..
38. Zákon sa dopåòa prílohami è. 6 a 8, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

