Obec Batizovce
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2017,
o opatrovateľskej službe

Obec Batizovce v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Batizovce č. 6/20J 7 o opatrovateľskej službe na
ktorom sa v zmysle § 11, ods. 4, písm. g) citovaného zákona uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Obce Batizovce s odvolaním sa na § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje pôsobnosť obce vo veciach poskytovania opatrovateľskej služby a
spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Článok II.
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby v zmysle § 41 zákona č.448/2008
o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) možno poskytnúť
občanovi s trvalým pobytom v obci Batizovce na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.
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 zákona o sociálnych službách,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákonom o socialných
službách.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách. Rozsah jednotlivých úkonov bude určený individuálne na základe
právoplatného rozhodnutia obce o rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby po
dohode s prijímateľom opatrovateľskej služby a to v hodinách.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni a v domácom prostredí občana.
5. V prípade dovolenky alebo práceneschopností opatrovateľky sa opatrovateľská služba
zabezpečuje podľa personálnych možností a podľa rozhodnutia obce Batizovce.
6. Opatrovateľskú službu obec Batizovce poskytuje v závislosti od svojich finančných
možností.
7. 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 osobitného predpisu (zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov) s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná
zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje
odľahčovacia služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služby v rozsahu
najviac osem hodín mesačne,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
predpisu (zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou pri
ochorení touto nákazou,
e) ktorá má voči obci Batizovce dlh - je neplatičom.
8. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o
odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

Článok III.
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína spravidla na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby alebo zákonného zástupcu fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu podanej na obecný úrad (príloha č.l).
2. Obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu na základe lekárskeho
posudku a sociálneho posudku (ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách).
3. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa ako
podklad na
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu použije posudok o odkázanosti na
sociálnu službu vydaný obcou alebo sa použije komplexný posudok vydaný príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj
posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok
o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
4. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec,
ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.
5. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej
služby, sú povinní na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného
posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby tohto
posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa
rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

Článok IV.
Posudková činnosť
1. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom
posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto
osoby.
2. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý
obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
3. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia,
ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.
4. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o
svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o
sociálnych službách, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez
nepriaznivého zdravotného stavu.
5. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s
nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Článok V.
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
1. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
2. Fyzická osoba alebo zákonný zástupca fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytovanie
opatrovateľskej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní opatrovateľskej služby v podateľni obecného úradu (príloha č. 2).
3. Súčasťou žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí byť
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
4. Prijímateľ sociálnej služby alebo zákonný zástupca prijímateľa sociálnej služby je
povinný oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových pomeroch rozhodujúcich na
určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.
5. Ak prijímateľ opatrovateľskej služby odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby podľa tohto VZN, povinnosť obce ako poskytovateľa sa považuje za splnenú.
6. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej
služby, možno tieto skutočnosti zmeniť písomným dodatkom k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
7. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto
VZN, poskytovateľ a prijímateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o
poskytovaní sociálnej služby.
8. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť kratšia
ako 30 dní.
9. Obec Batizovce ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré
narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu
službu,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby podľa ods. 7 tohto článku,
c) obec rozhoduje o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
d) obec je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s
uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.
10. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.
Článok VI.
Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa
svojho príjmu a majetku.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určuje vo výške 2 € na jednu hodinu.
3. Úhrada za opatrovateľskú službu sa platí do pokladne obce, prípadne bezhotovostným
prevodom na účet obce, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
4. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi, ktorému sa poskytuje
opatrovateľská služba zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobok sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z.z.

5. Ak prijímateľ, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nemá príjem alebo jeho príjem
nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá uzatvorí s obcou zmluvu o platení úhrady za
opatrovateľskú službu.
6. Ak prijímateľovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nevznikne povinnosť platiť
úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na
rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa
opatrovateľskej služby. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za opatrovateľskú
službu musí mesačne zostať 1,4 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
7. Ak prijímateľovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nevznikne povinnosť platiť
úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom
alebo deťom a prenajímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za
opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje v konaní
o dedičstve.
Článok VII.
Spoločné ustanovenie
1. Ak fyzická osoba, od ktorej sa požaduje úhrada za opatrovateľskú službu, neohlási výšku
svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch,
ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, obec rozhodne
o povinnosti tejto fyzickej osoby platiť úhradu za opatrovateľskú službu v celom rozsahu.
2. Obec je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za
opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok VIII.
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN Obce Batizovce č. 1/2009 o opatrovateľskej službe schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 240/2009 dňa 1.10.2009.
Článok IX.
Záverečné ustanovenie
1. Návrh VZN č. 6/2017 bol na úradnej tabuli obce Batizovce vyvesený dňa 28.11.2017.
2. Na VZN Obce Batizovce č. 6/2017 sa uznieslo OcZ dňa 13.12.2017 uznesením č.
399/2017 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.
3. Schválené VZN č. 6/2017 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 15.12.2017 .

v

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(Príloha č. 1 k VZN č.6/2017)
1.Žiadateľ
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
2. Dátum narodenia
PSC:
E-mail:

3. Bydlisko:
Telefón:
v

4. Štátne občianstvo:
5. Rodinný stav (hodiace sa zaškrtnite):
slobodný (á)
ženatý
vydatá
rozvedený (á)
ovdovený (á)

□
□
□
□
□

6. Ak je žiadateľ dôchodca:
Druh dôchodku:________
Výška dôchodku:_______
7. Druh sociálnej služby, na ktorý má byť fyzická osoba posúdená
(hodiace sa zaškrtnite):
□
Opatrovateľská služba
□
Zariadenie pre seniorov
□
Zariadenie opatrovateľskej služby
□
Prepravná služba
8. Forma sociálnej služby (hodiace sa zaškrtnite)
□
Terénna
□
Ambulantná
□
Pobytová
□
iná
v

9. Žiadateľ býva (hodiace sa zaškrtnite):
□
Vo vlastnom dome
□
Vo vlastnom byte
□
V podnájme
Počet obytných miestností:
Počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti:

10. Čím žiadateľ odôvodňuje potrebu poskytovania sociálnej služby:

11. Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Príbuzenský vzťah
Meno a priezvisko

Rok narodenia

12. Osoby žijúce so žiadateľom mimo spoločnej domácnosti:
Príbuzenský vzťah
Meno a priezvisko

Rok narodenia

13. Prečo rodinní príslušníci nemôžu sami opatrovať žiadateľa?

14. V prípade, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:
Meno a priezvisko:_____________________________________________
Adresa zákonného zástupcu:____________________________________
Telefón:
E-mail:

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

16. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka):
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Dňa.....................................................................

Čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

17. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých obci
Batizovce, podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu až do vydania rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného
odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva
dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z.z..
Dňa.....................................................................

Čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

Príloha: Lekársky nález na účely konania

v

Žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
(Príloha č.2 k VZN č.6/2017)

1. Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
PS C:
E-mail:

2. Bydlisko:
Telefón:
3. Druh sociálnej služby:

4. Forma sociálnej služby (hodiace sa zaškrtnite)
□
Terénna
□
Ambulantná
□
Pobytová
□
iná
5. Deň začatia poskytovania sociálnej služby:
Obdobie trvania sociálnej služby :_______
Čas poskytovania sociálnej služby:_______

podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

Povinné prílohy:
potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
doklady o majetkových pomeroch 2
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

' ak ide o poskytovanie odľahčovacej služby
nevyžaduje sa pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o dieťa,
sprievodcovskej a predčitateľskej služby, pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností

