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Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 

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 v znení neskorších predpisov  vydáva  toto  
  

  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č. 56/2009 

  

o  úhradách  za  soc iá lne  s lužby   

 

 

§ 1 

Úvodné  ustanovenia 

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou legislatívou, 

zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 488/2008 Z. z.“), sumu úhrady za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia. 

 

(2) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č. 

488/2008 Z. z. obec Pečovská Nová Ves (ďalej len „verejný poskytovateľ“). Toto 

nariadenie sa vzťahuje len na verejných poskytovateľov sociálnych služieb. 

 

(3) Obec Pečovská Nová Ves na svojom území poskytuje sociálne služby: 

1. sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dôchodkového veku – opatrovateľskú službu, 

2. zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného verejného 

poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu, a ak s tým 

fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

súhlasí, alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa. 

 

 



§ 2 

Opatrovateľská služba 

 

(1)  Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

 a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  

     najmenej II podľa prílohy č. 3 Zák. č. 448/2008 Z. z. a 

 b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju      

     domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 Zák. č. 448/2008     

     Z. z. . 

(2)  Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 Zák. č. 448/2008  

 Z. z.. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec  

 Pečovská Nová Ves v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie  

 byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňa odkázanosti fyzickej osoby posúdený  

 podľa prílohy č. 3 Zák. č. 448/2008 Z. z.. 

(3)  Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na  tento 

druh sociálnej služby. 

 

  § 3 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu  

 

(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona č. 488/2008 Z. z.. Výška úhrady 

za sociálnu službu sa určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby 

v konkrétnom prípade a to za obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby. 

 

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby, ktorou je: 

    opatrovateľská služba. 

 

(3)  Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť 

o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci Pečovská Nová Ves v súlade 

so zákonom č. 488/2008 Z. z.. 

 

(4)  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7 

zákona č. 488/2008 Z. z. a to :  

a) označenie zmluvných strán, 

b) druh poskytovanej sociálnej služby, 

c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby, 

d) deň začatia poskytovania sociálnej služby, 

e) čas poskytovania sociálnej služby, 

f) miesto poskytovania sociálnej služby, 

g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, 

h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 

i) dôvody odstúpenia od zmluvy, 

j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.  



(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným alebo 

nepeňažným plnením.  

 

(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 

a platenie úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona č. 

488/2008 Z. z. v súlade s týmto nariadením. 

 

(7) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady 

vypočítané podľa § 72 ods. 5 a 6 zákona č. 488/2008 Z. z.. 

 

(8) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny 

v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu 

a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových 

pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 

 

§ 4 

Výška úhrady za opatrovateľskú  službu 

 

(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od času a doby jej 

poskytovania: 

      Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 0,70 € za hodinu opatrovateľskej služby. 

(2)  Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad podľa bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti 

na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.   

 

§  5   

Splatnosť úhrady a spôsob plnenia 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby 

svojho prímu a majetku. Po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu, musí 

prijímateľovi sociálnej služby zostať z jeho príjmu 1,3 násobok životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu (§73 zákona o sociálnych službách). 

 

(2) Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu 

poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosť o domácnosť a základných 

sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba 

poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti do 

pokladne obce.  

 

(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona o sociálnych službách. 

 

 



§ 6 

Spoločné  ustanovenia 

  

(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získane za účelom 

určenia výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

(2) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu 

službu sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. 

o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a Občiansky zákonník. 

 

 

§ 7 

Prechodné ustanovenie 

 

(1)  Sociálne služby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31. 12. 2008, sa po tomto dni 

poskytujú podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 /zákon č. 165/1998 Z. z./, podľa 

doterajšieho VZN a všeobecne záväzných právnych predpisov sa primerane použijú 

prechodné ustanovenia právnych predpisov účinných od 1. 1. 2009 /najmä § 106 a nasl. 

zákona o sociálnych službách/  do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. 1. 2009. 

(2) Obec je povinná, najneskôr do 30. 9. 2010 začať z vlastného podnetu konanie vo veci 

odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu a vydať rozhodnutie o odkázanosti na 

sociálnu službu najneskôr do 30. 11. 2010. 

 

  

   § 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Pečovská Nová Ves   dňa 16.10.2009. 

(2) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves 

o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci 

opatrovateľskej služby zo dňa 30. 6. 2003.  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 3.11.2009. 

 

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 16.10.2009 

                                                                                                               

         Jaroslav Baňas                                                                                                                             

          starosta obce 


