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VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.11.2022 



Obec Pečovská Nová Ves na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom 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 
OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES  

 

č. 3/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad  

za poskytované sociálne služby 
 

 

Článok  I. 

Základné ustanovenia  

 

§ 1 

Predmet úpravy 

  

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je  

a) definovanie druhu a foriem poskytovaných sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Pečovská Nová Ves,  

b) určenie spôsobu a stanovenie  výšky úhrad za poskytovanie sociálnych služieb, 

c) určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba (prijímatelia sociálnej 

služby). 

 

(2) Verejným poskytovateľom sociálnych služieb za podmienok ustanovených 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 

o sociálnych  službách“)  je Obec Pečovská Nová Ves (ďalej len „poskytovateľ“).  
 

(3) Poskytovateľ na svojom území poskytuje tieto sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku:  

           

 opatrovateľská služba  

 denný stacionár  

 

(4) Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 

v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a iné sociálne služby 

v súlade so zákonom o sociálnych službách u poskytovateľa sociálnej služby fyzickej 

osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na základe výberu 

poskytovateľa. 

 



(5) Obec Pečovská Nová Ves  poskytuje a zabezpečuje sociálne služby formou: 

 terénnou  

 ambulantnou. 

 

(6) Podmienky poskytovania sociálnych služieb zabezpečovaných obcou Pečovská Nová 

Ves, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní 

sociálnej služby uzatvorená v súlade s § 74 zákona o sociálnych službách medzi 

prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby. 

 

 

 

 

Článok  II. 

Všeobecné ustanovenia o poskytovaní sociálnych služieb 

 

§ 2 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 

 

(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti       

o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť predkladá prijímateľ sociálnej            

služby alebo iná osoba podľa § 92 ods. 6 zákona o sociálnych službách na           

predpísanom tlačive spolu s lekárskou správou a potvrdením o výške dôchodku na            

Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi. 

 

(2) Na účely posúdenia  odkázanosti fyzickej osoby  na sociálnu službu obec zabezpečí 

zdravotný  posudok, sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu na konanie vo veciach 

sociálnych služieb na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 

okrem § 60 a  § 62 až 68. 

 

(3)  Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa použijú primerane 

ust. § 49 až 51 zákona o sociálnych službách. Posudok odkázanosti na sociálnu 

službu je podkladom na  vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Pri 

rozhodovaní o odkázanosti môže byť použitý aj komplexný posudok vydaný 

príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ak obsahuje aj posúdenie stupňa 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.  

 

(4) Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v dennom stacionári sa 

poskytuje služba bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8 odsek 6 zákona 

o sociálnych službách a túto službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím 

právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.  

 

 

 

      



  § 3 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby   

 

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

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

 

(2) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, 

ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. 

 

(3) Výška úhrady za sociálnu službu – opatrovateľská služba sa určuje v závislosti od 

výšky stanoveného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych 

službách  a od rozsahu poskytovanej sociálnej služby v konkrétnom prípade a to za 

obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

 

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

sociálnej služby. 

 

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

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

sociálnych službách  v súlade s týmto nariadením. 

 

(6) Suma celkovej úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené 

náklady vypočítané podľa § 72 ods. 5 a 6 zákona o sociálnych službách. 

 

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

v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu 

poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových 

pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 

(8) Fyzická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 

s poskytovateľom a bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených 

nákladov nie je povinná predkladať rozhodnutie a posudok o odkázanosti na danú 

sociálnu službu.  

 

(9) Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť 

obce poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú. 

 

(10) 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.  

 

(11) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby v dennom stacionári, ak prijímateľ sociálnej služby porušuje 

povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že 

hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narušujú občianske spolužitie alebo nezaplatil 

dohodnutú úhradu za sociálne služby za čas dlhší ako tri mesiace.    



Článok  III. 

Poskytovanie opatrovateľskej služby  

 

§ 4 

Opatrovateľská služba 

 

(1) Opatrovateľská  služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe (ďalej len 

„prijímateľ sociálnej služby“), ktorá: 

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

podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách  a 

b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 

o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 

sociálnych službách. 

 

(2) Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje 

prijímateľovi v jej prirodzenom domácom  prostredí v pracovné dni týždňa, minimálne 

1 hodinu denne a maximálne 7,5 hodín denne, v obvyklom pracovnom čase od 7:30 

hod. do 15:30 hod., pokiaľ sa verejný poskytovateľ s prijímateľom sociálnej služby 

nedohodne inak. 

 

(3)  Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje verejný poskytovateľ 

v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je 

minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený  podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ s prijímateľom sociálnej 

služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

 

(4) Prijímateľ  sociálnej služby, ktorý žiada: 

a) o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedenom v rozhodnutí 

o odkázanosti na opatrovateľskú službu je povinný písomne doručiť obci žiadosť 

o zvýšenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby resp. žiadosť o opätovné 

posúdenie zdravotného stavu aj s doložením nového potvrdenia poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti  nie staršieho ako 6 mesiacov  pre účel opätovného 

posúdenia zdravotného stavu,  

 

b) o zníženie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby ako je uvedené 

v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný 

obci doručiť písomnú žiadosť o zníženie rozsahu poskytovania opatrovateľskej 

služby s uvedením počtu hodín, ktorá sa následne dodatkom premietne do Zmluvy 

o poskytovaní  sociálnej služby. 

 

(5) Verejný poskytovateľ si vyhradzuje právo výberu opatrovateľa/ky k prijímateľovi 

sociálnej služby. Opatrovateľky u jedného prijímateľa je možné striedať podľa 

potreby, aby bola každá opatrovateľka rovnako vyťažená. V prípade dovolenky alebo 

práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba zabezpečuje rodinnými 

príslušníkmi prijímateľa sociálnej služby resp. podľa personálnych možností 

opatrovateľskej služby poskytovateľa. 



(6) Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný oznámiť prerušenie alebo zrušenie 

sociálnej služby najmenej tri pracovné dni vopred. V prípade, že prijímateľ preruší 

opatrovateľskú službu bez ohlásenia, platí úhradu ako za poskytnutú službu. 

Výnimkou je hospitalizácia prijímateľa opatrovateľskej služby.  

 

(7) Pri hospitalizácii prijímateľa opatrovateľskej služby, pri umiestnení prijímateľa do 

zariadenia sociálnych služieb alebo prerušení poskytovania opatrovateľskej služby je 

prijímateľ opatrovateľskej služby túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť a to 

telefonicky, e-mailom alebo osobne poskytovateľovi.  

 

(8) Okruh osôb, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu je upravený v § 41 

ods. 3 a 4 zákona o sociálnych službách.  

 

     

 

§ 5 

 Výška úhrady za opatrovateľskú  službu 

 

(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre  fyzickú osobu  sa stanovuje :  

a) pre prijímateľa s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves - 1,00 € za hod. 

poskytovanej sociálnej  služby 

b) pre prijímateľa s prechodným  pobytom v obci Pečovská Nová Ves  - 1,60 € za hod. 

poskytovanej sociálnej služby. 

(2) Pri poskytovaní opatrovateľskej služby nad rámec rozsahu hodín odpovedajúcemu  

stupňu odkázanosti podľa zákona o sociálnych službách, po dohode s verejným 

poskytovateľom,  je výška úhrady 1,60 € za hod. poskytovanej sociálnej služby. 

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

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

 

 

§  6 

Spôsob určenia  úhrady za opatrovateľskú službu  

 

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

poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných 

sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba 

poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca bankovým 

prevodom na účet obce alebo  v hotovosti do pokladne obce.  

 

(2) Ak prijímateľovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba vznikne za 

opatrovateľskú službu nedoplatok podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov 

v kalendárnom mesiaci v ktorom sa mu opatrovateľská služba poskytovala, je 



povinný tento nedoplatok vyrovnať najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca.  

V prípade, že prijímateľ neuhradí nedoplatok za sociálnu službu v požadovanom 

termíne, neuhradená suma sa za každý ďalší mesiac zvyšuje o 5 %.  

 

(3) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za 

opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby 

uzatvorená v súlade  s  § 74 zákona o sociálnych službách.  

 

 

 

Článok IV. 

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári 

 

§ 7 

Denný stacionár 

 

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná  

na pomoc inej fyzickej osoby, ak je stupeň odkázanosti najmenej III, podľa prílohy    

č. 3 Zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len   

na určitý čas počas dňa. 

(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie  

odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. 

(3) Denný stacionár je ambulantná sociálna služba v zariadení s poskytovaním  

stravovania.  

(4) V dennom stacionári sa poskytujú: 

a) odborné činnosti : 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe 

- sociálne poradenstvo 

- sociálna rehabilitácia 

- rozvoj pracovných zručností. 

b) obslužné činnosti 

- stravovanie 

c) ďalšie činnosti  

- záujmová činnosť  

 

(5) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 

osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, za účelom 

spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

 

(6) Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady 

za sociálnu službu upravuje  zmluva o poskytovaní sociálnej  služby  

 

(7) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba počas pracovných dní od 7:30 do 

15:30 hod. alebo podľa dohody.  

 

 



§ 8 

Spôsob a výška úhrad za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za sociálnu 

službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN do 15. 

dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, 

poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.   

 

(2) Suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, 

obslužné činnosti a ďalšie činnosti a nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené 

náklady. 

 

(3) Prijímateľ sociálne  služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za : 

   a)  odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe –  

        0 €/deň 

     b) obslužné činnosti  - stravovanie  uhrádza prijímateľ soc. služby nasledovne : 

         raňajky  ..................   0, 50 €/deň 

         desiata   ..................   0, 50 €/ deň 

         obed  .......................  3, 00 €/ deň 

         olovrant  .................   0, 50 € /deň  

c)  ďalšie činnosti sú spoplatňované vo výške preukázaných ekonomicky 

oprávnených  nákladov. 

 

(4) Pri hospitalizácii prijímateľa sociálnej služby alebo pri prerušení poskytovania 

sociálnej služby v dennom stacionári na dobu dlhšiu ako 30 dní, je prijímateľ 

sociálnej služby túto skutočnosť povinný písomne oznámiť poskytovateľovi. Ak 

prijímateľ sociálnej služby uvedenú skutočnosť neoznámi môže poskytovateľ  

zmluvu o poskytovaní sociálnej služby vypovedať.  

 

 

                                                     Článok  V. 

            Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 9 

Spoločné  ustanovenia 

  

(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získane 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 doplnkov. 

 

(2) Pri poskytovaní sociálnej služby a stanovení úhrady za poskytovanú  sociálnu službu 

sa primerane použije zákon NR SR 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, zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. 

o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon SNR č. 



369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení.  

     

§ 10  

Záverečné ustanovenia 

 

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

Pečovská Nová Ves  dňa 30.9.2022  uznesením č. 232/2022. 

 

(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Pečovská Nová 

Ves č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za 

poskytované sociálne služby zo dňa 1.7.2020 a VZN č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby zo dňa 

26.8.2020. 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.11.2022.              

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 30.9.2022  

 

 

 

                                                                                                               

         PhDr. Jaroslav Dujava                                                                                                                             

                 starosta obce 


