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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.1/2019
o poskytovaní sociálnych služieb, úhradách, spôsobe
a platenia úhrad obcou Jablonov nad Turňou
______________________________________________
Obec Jablonov nad Turňou v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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, vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb, o úhradách, spôsobe určenia a platenia
úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce (nariadenie
o úhradách za sociálne služby) prijatého uznesením Obecného zastupiteľstva v Jablonove nad
Turňou č. 30/2019.

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenie
Toto VZN stanovuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
poskytovanie sociálnych služieb, výšku a spôsob úhrady za poskytované sociálne služby.
Ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Jablonov nad Turňou pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na
sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na :
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
b) zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností 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 situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života,
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(2) Sociálna služba sa poskytuje:
a) ambulantnou formou,
b) terénnou formou.
§3
Druhy poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb
V pôsobnosti územnej samosprávy obce sú poskytované podľa zákona o sociálnych službách
nasledovné sociálne služby:
(1) Terénne sociálne služby:
a. opatrovateľská služba,
b. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
c. prepravná služba.
(2) Ambulantná sociálna služba:
a. denný stacionár.
(3) Iné sociálne služby:
a. odľahčovacia služba
b. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.
§4
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby
Sociálne služby v zmysle nariadenia možno poskytovať obyvateľom obce Jablonov nad
Turňou a ich rodinným príslušníkom ktorí preukážu nárok na poskytnutie sociálnej služby.

DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY POSKYTNUTIA SOCIÁLNYCH
S L U Ž I E B A Ú H R A D Y Z A ICH P O S K Y T O V A N I E
PRVÁ HLAVA
TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
Opatrovateľská služba
a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
§5
Účel opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a okruh osôb,
ktorým sa poskytuje
(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 zákona o sociálnych službách.
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(2) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je dočasná terénna sociálna služba poskytovaná
rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe podľa § 31 zákona o sociálnych službách.
§6
Suma úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri
osobnej starostlivosti o dieťa
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje počas pracovných dní v čase od 7:30 hod. / do 15:30
hod.
(2) Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci,
pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.
(3) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných úkonov v prepočte podľa prílohy č. 1 za každú začatú hodinu.
(4) Suma dennej úhrady vypočítanej podľa prílohy č. 1 pri poskytovaní služby mimo času
(hodín) uvedeného v ods. 1 tohto ustanovenia sa zvyšuje o:
a) 25 % pri poskytovaní služby po 15:30 hod. v pracovných dňoch maximálne však do 20.00
hod. a v čase od 6,00 hod. do 7.30/ hod.,
b) 50 % pri poskytovaní služby počas soboty a 100% počas nedele, sviatkov a dní pracovného
pokoja.
(5) Suma dennej úhrady vypočítanej podľa prílohy č.1 za opatrovateľskú službu
poskytovanú v rozsahu menej ako 2 hodiny denne sa zvyšuje o 50%.
(6) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ alebo iná fyzická osoba podľa § 73
ods. 10 zákona o sociálnych službách za kalendárny mesiac, v ktorom sa jej opatrovateľská
služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca doručenou
poštovou poukážkou alebo priamo do pokladne obce, prípadne bankovým prevodom na účet
obce.
(7) Prijímateľovi alebo inej fyzickej osobe podľa § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách
sa časť úhrady vráti alebo úhradu za opatrovateľskú službu doplatí podľa skutočného rozsahu
poskytnutých úkonov v kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
(8) Suma úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa ustanovenia § 31 zákona
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa určí vo výške 50 % sumy za opatrovateľskú službu
podľa ods. 3 tohto paragrafu určenej v prílohe č. 1, druh úkonov IV - dohľad.
(9) Sumu úhrady za donášku stravy si určuje poskytovateľ podľa prílohy č. 2 v rozsahu 0 100 % priemerných nákladov na zabezpečenie donášky stravy pre fyzickú osobu na deň za
predchádzajúci rozpočtový rok.
§7
Prepravná služba
Účel prepravnej služby a okruh osôb, ktorým sa poskytuje
(1) Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu
po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
(2) Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe:
a) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce
sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
kompenzovanú prepravnou službou,
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b) ktorá je podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti odkázaná na
prepravnú službu,
(3) Postup pri objednávaní prepravnej služby určí poskytovateľ.
§8
Suma úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za prepravnú službu
(1) Úhrada za prepravnú službu sa určuje sumou čiastkových úhrad:
a) 0,30 € za 1 km prepravnej vzdialenosti,
b) 1,00 € za každú aj začatú hodinu státia (stojné)
c) 1,50 € za pristavenie vozidla, ak jazda začína mimo sídla prepravnej služby.
d) 0,20 nad 150 km
(2) Suma úhrady za prepravnú službu sa určí ako súčet:
a) súčinu počtu km prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti
podľa ods. 1 písm. a),
b) súčinu počtu hodín státia a výšky stojného za jednu hodinu státia, podľa ods. 1 písm. b),
c) výšky poplatku za pristavenie vozidla mimo sídla prepravnej služby, podľa
ods. 1 písm. c)
d) súčinu počtu km prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti
podľa ods. 1 písm. d),
(3) Úhradu za prepravnú službu vyplatí prijímateľ alebo iná fyzická osoba podľa § 73 ods. 10
zákona o sociálnych službách priamou platbou v deň poskytnutia tejto služby vodičovi. Úrad
vystaví doklad, na ktorom uvedie meno, priezvisko prepravovanej osoby, sumu úhrady a dátum
poskytnutia prepravnej služby.
(5) Ak sa cena PHM počas rozpočtového roka zmení, môže obec Jablonov nad Turňou na
základe návrhu poskytovateľa upraviť sumu podľa ods. 1 písm. a) tohto paragrafu od
nasledujúceho rozpočtového roka.

DRUHÁ HLAVA
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - DENNÝ STACIONÁR
§9
Účel sociálnej služby poskytovanej v dennom stacionári a okruh osôb, ktorým sa poskytuje.
V dennom stacionári sa poskytuje ambulantná sociálna služba podľa § 40 zákona
o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je
odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
§ 10
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári sa začína na základe
písomnej žiadosti. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan
s trvalým pobytom na území obce Jablonov nad Turňou na obecnom úrade .
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(2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a na základe potvrdenia
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická
osoba ( rodinný príslušník).
(3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje tvorí prílohu č. 3
(4) Pokladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu
službu sa primerane použijú ustanovenia § 49 až 51 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách.
(5) Obec Jablonov nad Turňou na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydá
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje:
a. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 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 aktivitách,
c. návrh druhu sociálnej služby,
d. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
(6) Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu denného stacionára obec Jablonov nad
Turňou zabezpečí: lekársky posudok, sociálny posudok, posudok odkázanosti na sociálnu
službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
§ 11
Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári
(1) Obec Jablonov nad Turňou zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v dennom
stacionári prostredníctvom Obce Jablonov nad Turňou č. 73. Sociálna služba v zariadení sa
poskytuje len na určitý čas počas dňa.
(2) Sociálna služba sa poskytuje občanom s trvalým pobytom v obci Jablonov nad Turňou a
ich rodinným príslušníkom ktorí preukážu nárok na poskytnutie sociálnej služby.
(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
(4) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
(5) V dennom stacionári sa
poskytuje:
a. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b. sociálne poradenstvo,
c. sociálna rehabilitácia,
d. stravovanie.
zabezpečuje:
a. rozvoj pracovných zručností,
b. záujmová činnosť.
(6) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe,
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri
sociálnej rehabilitácii.
(7) Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou
poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať
stravovanie ( obed).
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(8) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba počas pracovných dní od 07:30 do 15:30
hodín.
(9) V dennom stacionári sa nemôže poskytovať sociálna služba osobe trpiacej psychickou
poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba alebo okolie, osobe trpiacou infekčnou
chorobou a prenosnou chorobou a osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti
narúšala spolunažívanie v zariadení.
§ 12
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1) Obec Jablonov nad Turňou ako poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby poskytne sociálnu službu prostredníctvom
zariadenia denný stacionár na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
s prijímateľom sociálnej služby.
(2) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne.
(3) Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb zaniká:
a. dohodou zmluvných strán,
b. jednostrannou písomnou výpoveďou prijímateľa sociálnej služby, a to kedykoľvek aj
bez uvedenia dôvodu,
c. jednostrannou výpoveďou poskytovateľa sociálnej služby ak:
1. 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.
2. prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená, ukončená .
§ 13
Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári
(1) Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady za
sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74
zákona o sociálnych službách medzi občanom a obcou Jablonov nad Turňou.
(2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby.
(3) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) odborné činnosti- pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
b) obslužné činnosti – stravovanie
(4) Výška úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári je v zmysle prílohy č. 2

TRETIA HLAVA
INÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
§ 14
Odľahčovacia služba
Účel, forma odľahčovacej služby a okruh osôb, ktorým sa poskytuje odľahčovacia služba.
(1) Odľahčovacia služba je iná sociálna - podporná sociálna služba - poskytovaná podľa § 54
zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá opatruje inú fyzickú osobu s ťažkým
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zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z., počas obdobia, v ktorom nemôže
opatrovanie vykonávať.
§ 15
Suma úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu
(1) Prijímateľ sociálnej služby alebo iná fyzická osoba podľa § 73 ods. 10 zákona o sociálnych
službách je povinná platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto nariadením podľa formy sociálnej služby.
(2) V prípade, že odľahčovacia služba je poskytovaná formou opatrovateľskej služby alebo
formou pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, spôsob a suma úhrady sa určí podľa § 6 tohto
nariadenia.
(3) Suma úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby formou prepravnej služby sa určí podľa
§ 8 tohto nariadenia.
(4) Ak sa poskytuje odľahčovacia služba v priebehu kalendárneho roka prerušovane, tak že
zákonom stanovený počet 30 dní využíva postupne, za obdobie poskytovania odľahčovacej
služby, ktoré trvá menej ako tri pracovné dni za sebou idúce, sa výška úhrady vypočítaná podľa
ods. 2, 3 tohto paragrafu a zvyšuje o sumu 3,32 € na deň.
§ 16
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Účel, okruh osôb a podmienky poskytovania služby monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci
(1) Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej,
hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou, ktorá má nepriaznivý
zdravotný stav podľa § 52 zákona o sociálnych službách.
(2) Podmienkou na poskytovanie služby je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu.
§ 17
Suma úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za monitorovanie a signalizáciu potreby
pomoci
(1) Suma úhrady za monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci je 12 € za kalendárny mesiac.
(2) V prípade, keď sa služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytuje v časti
kalendárneho mesiaca sa suma úhrady podľa ods. 1 nemení.
§ 18
Spoločné ustanovenia
(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších zmien a predpisov.
(2) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto sociálne služby sa primerane
použije zákon č. 448/2018 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
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455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Občiansky zákonník
v platnom znení.
§ 19
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 6.2.2019, uznesením č. 30/2019 a
nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia schváleného VZN na úradnej tabuli obce Jablonov
nad Turňou.
V Jablonove nad Turňou, 7.2.2019

..................................................
Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce
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Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, úhradách,
spôsobe a platenia úhrad obcou Jablonov nad Turňou
Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov v €

Druhy úkonov

Suma

sebaobslužné úkony

1,20 €

úkony starostlivosti o svoju domácnosť
s výnimkou umývania okien

2,00 €

umývanie okien (10
m2/hod)

10,00 €

základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi,
kultúrne podujatia a pod.

0,80 €

osobná starostlivosť o dieťa cez deň

2,00 €

nákup základných potrieb

0,80 €
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Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, úhradách,
spôsobe a platenia úhrad obcou Jablonov nad Turňou

Výška úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

Druh zariadenia

Cena za
stravovanie
vrátane
odbornej
činnosti

Denný stacionár

2,00 €/deň
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Cena za odbornú
činnosť

1,00 €/deň

Príloha č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, úhradách,
spôsobe a platenia úhrad obcou Jablonov nad Turňou
Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z.

OBEC, ADRESA: 049 43 JABLONOV NAD TURŇOU Č. 73
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
I.

OSOBNÉ ÚDAJE:

Meno a priezvisko: …………………………………………………………….
Dátum narodenia: ……………………………………………………………..
Trvalý pobyt:

…………………………………………………………….

Prechodný pobyt:

……………………………………………………………

Kontakt: telefón……………………email ……………………………………
Rodinný stav: ………………………………………………………………….
Štátna príslušnosť: ……………………………………………………………
II.

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY:
Opatrovateľská služba
Zariadenie pre seniorov

Zariadenie opatrovateľskej služby
Denný stacionár
III. FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY:
Ambulantná
Terénna
Pobytová
IV.

ÚDAJE O PRÍBUZNÝCH: (manžel/ka, rodičia, deti, iní)

Meno a priezvisko: …………………………………………………………….
Dátum narodenia: ……………………………………………………………..
Trvalý a prechodný pobyt: …………………………………………………..
Kontakt: telefón……………………email ……………………………………
Poberá niekto príspevok za opatrovanie? ( meno
a priezvisko)..............................................................
Ak ÁNO , koľko hodín: ......................................
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V.

ZDÔVODNENIE ŽIADOSTI:

…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………
Prehlásenie žiadateľa:
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti som uviedol/a podľa skutočnosti. Som si
vedomý/á právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Dňa .................................

………………………………
podpis žiadateľa/ zákonného zástupcu

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých obci Jablonov nad
Turňou, podľa zákona č. 18/2018 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.
Dňa:..................................

..................................................
podpis žiadateľa / zákonného zástupcu

Prílohy:
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
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