VŠEOBECNÉ ZAVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BATIZOVCE č. 1/2009
o opatrovateľskej službe

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní vydáva Všeobecné záväzné
nariadenie (VZN) nasledujúceho znenia.
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. 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 zák. o soc. službách
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zak. o soc. službách
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
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.1 VZN)
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, soc. 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.

Článok IV.
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 na obecný úrad. (príloha č.2 VZN)
3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, fyzická osoba
priloží aj 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.
Článok V.
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 1 € 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 1,3 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 v znení neskorších
predpisov.
Článok VI.
Účasť rodiny a iných osôb na platení
1. 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.
2. 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 1,3 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 v znení neskorších predpisov.
3. 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. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
1. VZN obce Batizovce č. 1/2009 o opatrovateľskej službe bolo schválené OcZ
uzn. č. 240/2009 dňa 1.10.2009
2. Schválené VZN č. 1/2009 ruší VZN č. 31/2003 o úhradách za opatrovateľskú službu.
3. Návrh VZN č.1/2009 bol na úradnej tabuli OcÚ vyvesený: 9.9.2009
4. Schválené VZN č.1 /2009 bolo zverejnené na oznamovacej tabuli OcÚ dňa 2.10.2009

V Batizovciach 7.9.2009

Ivan Čičmanec
starosta obce

Príloha č. 1

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

1.Žiadateľ
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
2. Dátum narodenia
3. Bydlisko:
Telefón:

PSČ:
E-mail:

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
□
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:
Meno a priezvisko
Príbuzenský vzťah

Rok narodenia

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

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

Príloha č. 2

Žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
1. Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
2. Bydlisko:
Telefón:

PSČ:
E-mail:

3. Druh sociálnej služby:

4. Forma sociálnej služby (hodiace sa zaškrtnite)
Terénna
□
Ambulantná
□
Pobytová
□
iná
□
5. Deň začatia poskytovania sociálnej služby:
Obdobie trvania sociálnej služby1:
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

1

2

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

