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Obec Vlachy 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

obce Vlachy č. 2/2011 
  
o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby 

 

 
ktoré bolo schválené Uznesením č. 73/2011/03R Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch na 

jeho zasadnutí dňa 24.6.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na 

internetovej adrese obce od 6.6.2011 do 23.6.2011. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej 

adrese obce od 29.6.2011 do 14.7.2011. 
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Obecné zastupiteľstvo Vlachy (ďalej len „zastupiteľstvo“) na základe § 6 ods. 1 a § 11 

ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

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) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 2/2011  

o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby (ďalej len všeobecne 

záväzné nariadenie) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob, výšku úhrady a platenie úhrady 

za poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle 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) 

vydáva 

 

Čl. 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 zákona 

o sociálnych službách. 

2. 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 posúdenej podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

3. 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 v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len zákon o peňažných príspevkoch)  

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu v zmysle zákona 

o peňažných príspevkoch, 

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri 

ochorení touto nákazou. 

4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe 
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a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť 

v zdravotníckom zariadení, 

b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
1
 

c) ktorá je opatrovanou fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na 

opatrovanie sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín 

mesačne. 

 

Čl. II 

Poskytovanie opatrovateľskej služby 

 

1. Podmienkou poskytovania  opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na 

poskytovanie opatrovateľskej služby vydanej obcou Vlachy. 

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnostiach prijímateľov v pracovné dni od 

7.00 hod. do 15.00 hod. 

 

 

Čl. III 

Lekárska posudková činnosť 

 

1. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby 

a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva lekár na základe zmluvy 

s obcou. 

2. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so 

sociálnym pracovníkom obce. 

3. Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho 

nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo 

výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila 

fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 

4. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý 

obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín 

opätovného posúdenia jej zdravotného stavu. 

 

Čl. IV 

Sociálna posudková činnosť 

 

1. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na 

sociálnu službu je posudzovanie 

a) individuálnych predpokladov fyzickej osoby 

b) rodinného prostredia fyzickej osoby a 

                                                           
1
 Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, kedy fyzická osoba, ktorá opatruje nemôže opatrovanie vykonávať. Jej cieľom je 

poskytnúť fyzickej osobe, ktorá opatruje nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného 

zdravia a to najviac 30 dní v kalendárnom roku (§41 zákona o sociálnych službách) 
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c) prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. 

2. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje 

znevýhodnenia 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 v porovnaní 

s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez 

nepriaznivého zdravotného stavu. 

3. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu 

vykonáva sociálny pracovník obce. 

4. Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie 

jej schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením. 

5. Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie 

schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina (manžel, manželka, rodičia 

a deti). 

6. Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, 

zahŕňa najmä hodnotenie podmienok bývania, vrátane dostupnosti verejných služieb 

a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia. 

7. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu sa posudzuje aj 

rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnosť a rozsah 

odkázanosti pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v hodinách alebo podľa 

jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách, častí II. a III. 

 

Čl. V 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

 

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý 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 sociálnych aktivitách, 

c) návrh druhu sociálnej služby, 

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 

Čl. VI 

Spôsob a výška úhrady 

 

1. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného 

rozsahu hodín poskytnutých úkonov sociálnej služby za kalendárny mesiac, v ktorom 

sa opatrovateľská služba poskytla. 

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby k 10. dňu v mesiaci, 

ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom mu bola opatrovateľská služba poskytnutá.  

3. Úhradu môže realizovať bezhotovostnou platbou na účet obce alebo osobne do 

pokladne obecného úradu. 
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4. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby 

zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu. 

5. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem  alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za opatrovateľskú službu, prechádza táto povinnosť na rodičov a deti, ak sa ich 

príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Rodičia alebo 

deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za 

opatrovateľskú službu, pričom po zaplatení úhradu za ňu im musí mesačne zostať 1,3 

násobku sumy životného minima. 

6. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená podľa aktuálnej výšky príjmu 

prijímateľa nasledovne: 

 

Príjem občana Poplatok za 1 hod. opatrovateľskej 

služby 

do 290 € 0,31 € 

od 291 € do 440 € 0,60 € 

nad 441€ 1,00 € 

 

 

 

Čl. VII 

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby 

 

1. Poskytovateľ opatrovateľskej služby poskytuje opatrovateľskú službu na základe 

zmluvy o jej poskytovaní. Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby musí byť 

uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa opatrovateľskej služby zrozumiteľný. 

2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať 

písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obci. 

Žiadosť obsahuje: 

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, 

dátum narodenia a adresu jej pobytu, 

b) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, 

c) doklady o majetkových pomeroch, 

d) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas jej poskytovania, 

3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby predloží 

fyzická osoba aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, 

okrem fyzickej osoby, ktorej obec zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby 

bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 

alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt 

v zariadení. 

4. Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje: 

a) označenie zmluvných strán, 

b) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby, 
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c) miesto poskytovania opatrovateľskej služby, 

d) sumu úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, 

e) dôvody odstúpenia od zmluvy. 

5. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej 

služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní 

opatrovateľskej služby. 

6. Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu 

o poskytovaní opatrovateľskej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná 

lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 

7. Poskytovateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu 

o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak: 

a) prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo 

zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré 

mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za 

opatrovateľskú službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej 

úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady, 

b) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu. 

8. Fyzická osoba, ktorej je poskytovaná opatrovateľská služba, je povinná písomne 

oznámiť obci 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. 

 

 

Čl. VIII 

Spracovávanie osobných údajov 

 

1. Obec, ako poskytovateľ opatrovateľskej služby spracováva osobné údaje v rozsahu 

potrebnom na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

2. Na spracovanie osobných údajov na účely opatrovateľskej služby sa vyžaduje súhlas 

dotknutej osoby. 

3. Osobné údaje, ktoré obec, ako poskytovateľ opatrovateľskej služby, spracúva sú: 

a) meno a priezvisko, 

b) adresa pobytu, 

c) dátum narodenia, 

d) rodinný stav, 

e) štátne občianstvo, 

f) údaje týkajúce sa zdravia, 

g) údaje o príjme, 

h) údaje o majetku. 
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Čl. IX 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy, ktorým sa 

upravuje spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú 

opatrovateľskú službu zo dňa 5.7.2003. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 2/2011 o spôsobe a výške úhrady 

za poskytovanie opatrovateľskej služby schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachoch 

na svojom zasadnutí dňa 24.6.2011, uznesením č. 73/2011/03R 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.7.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Guoth 

   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


