Obecné zastupiteľstvo Obce Dedina Mládeže na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 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.1/2013
o úhradách za sociálne služby v obci Dedina Mládeže
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou, 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“), sumu úhrad za sociálne služby poskytované v obci Dedina Mládeže, spôsob jej
určenia a platenia.
2. Pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb upravuje § 80 zákona o sociálnych
službách.
3. Na území obce Dedina Mládeže je poskytovateľom sociálnych služieb za podmienok
ustanovených zákonom o sociálnych službách Obec Dedina Mládeže (ďalej len „obec“).
4. Obec poskytuje v zmysle zákona o sociálnych službách opatrovateľskú službu1, donášku
obedov a donášku liekov2.
§2
Subjekt povinný platiť úhradu za sociálnu službu
1. Fyzická osoba, ktorá je v zmysle zákona o sociálnych službách prijímateľom sociálnej
služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej
služby, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak.
2. Prijímateľ sociálnej služby, v prípadoch určených zákonom o sociálnych
službách je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a
majetku. Príjem sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu3. Majetok sa pre tento
účel posudzuje podľa § 72 ods. 11 až 18 zákona o sociálnych službách.
3. Ak fyzická osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej služby nie je povinná platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, za podmienok stanovených zákonom, sú túto úhradu alebo jej
časť povinné platiť zákonom stanovené subjekty - postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby.
4. Subjekty uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej
služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy,
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rozhodne obec o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť.
5. Prijímateľom sociálnej služby môže byť aj osoba, ktorá požiada o poskytovanie sociálnej
služby a je ochotná platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške oprávnených
nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby (ďalej len „samoplatca“).
§3
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu
1. Obec poskytuje sociálnu službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v súlade s ustanovením § 74 zákona o sociálnych službách. 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. Obec je povinná uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v prípadoch
určených v zákone o sociálnych službách.
3. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci v súlade so zákonom o sociálnych
službách. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na samoplatcu podľa § 2 ods. 5 tohto nariadenia.
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7
zákona o sociálnych službách.
5. Poskytovateľ sociálnej služby, t.j. obec nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným
alebo nepeňažným plnením.
6. Obec určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenie úhrady zmluvou o
poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona o sociálnych službách v súlade s týmto
nariadením.
7. Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady
vypočítané podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách.
8. Prijímateľ sociálnej služby alebo povinné osoby, na ktoré prešla povinnosť platiť úhradu
za sociálnu službu alebo jej časti, 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, zmeny vo výške úspor a majetkových
pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ďalej sú povinné
umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.
9. V prípade nesplnenia povinností v § 3 odseku 8 tohto ustanovenia, poskytovateľ sociálnej
služby nie je povinný postupovať podľa § 73 ods. 1 až 5 zákona o sociálnych službách
o ochrane príjmu prijímateľa sociálnej služby.
10. Ustanovenia § 3 ods. 7, 8 a 9 sa nevzťahujú na samoplatcu podľa § 2 ods. 5 tohto
nariadenia.
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§4
Výška úhrady za sociálne služby
1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená z výšky ekonomicky oprávnených
nákladov, spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby za predchádzajúci kalendárny
rok, v prepočte na mesiac, na prijímateľa sociálnej služby a na počet hodín poskytovanej
opatrovateľskej služby, čo predstavuje za rok 2012 v obci 3,22 € na jednu hodinu.
2. Výška úhrady za poskytnutie opatrovateľskej služby na území obce, ktorú platí prijímateľ
opatrovateľskej služby je určená vo výške 1,50 € za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej
služby. Obec prispieva prijímateľovi opatrovateľskej služby sumou 1,72 € na 1 hodinu
opatrovateľskej služby.
3. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac sa určí podľa
poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,50 € a počtu hodín poskytovanej
opatrovateľskej služby. Dĺžka poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby sa určuje
nasledovne:
A. SEBAOBSLUŽNÉ ÚKONY
a) Hygiena
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie,
česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách,
aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)
1 hod/ úkon
2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, príp. v sprche s umytím vlasov (celkový
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)
1 hod/ úkon
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
- porciovanie stravy,
- obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah prijímateľa sociálnej služby),
- kŕmenie a pomoc pri pití
0,5 hod./úkon
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
- sprievod na toaletu
- pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
- účelná očista po toalete
- sprievod z toalety
- podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
- ochrana osobnej posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)
1 hod./úkon
d) Obliekanie, vyzliekanie
- výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
- obliekanie, obúvanie,
- vyzliekanie, vyzúvanie
1 hod/úkon
e) Mobilita, motorika
- sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
- pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
- polohovanie
- pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní
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gombíkov)
- obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

1 hod/úkon

B. ÚKONY STAROSTLIVOSTI O SVOJU DOMÁCNOSŤ
a) nákup potravín a iného drobného tovaru ........................................ 1 hod./úkon
b) príprava jedla, zohrievanie jedla ................................................... 0,5 hod./úkon
c) donáška jedla do domu ................................................................... 0,5 hod./úkon
d) umytie riadu ................................................................................... 0,5 hod./úkon
e) bežné upratovanie v domácnosti .................................................... 1 hod./úkon
f) obsluha bežných domácich spotrebičov .......................................... 0,5 hod./úkon
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie) 2 kg .............................. 1 hod./úkon
h) starostlivosť o lôžko ....................................................................... 0,5 hod./úkon
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby ................. 0,25 hod./úkon
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie ................................ 1 hod./úkon
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním
domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti,
napríklad zabezpečenie úhrady platieb) .......................................... 1 hod./úkon
C. ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
a) sprievod
- na lekárske vyšetrenie ....................................................................
- na vybavenie úradných záležitostí ................................................
- do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania ...................
- pri záujmových činnostiach ...........................................................

5 hod./úkon
5 hod./úkon
1 hod./úkon
1 hod./úkon

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní ....................................................................................... 1 hod./úkon
D. DOHĽAD PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY, ÚKONOCH STAROSTLIVOSTI
O SVOJU DOMÁCNOSŤ A PRI VYKONÁVANÍ ZÁKLADNÝCH SOCIÁLNYCH
AKTIVÍT (ĎALEJ LEN „DOHĽAD“)
a) potreba dohľadu v určenom čase
(od 6.00 – 22.00 hod) základná hodinová sadzba .................................... 1 hod./úkon
(od 22,00 – 6.00 hod.) 1,5 násobok základnej hodinovej sadzby ........... 1 hod./úkon
b) potreba nepretržitého dohľadu základná hodinová sadzba .................... 1 hod./úkon
4. Obec je oprávnená upraviť výšku úhrady podľa tohto VZN v nadväznosti
na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.
5. Samoplatca podľa § 2 odseku 5 nariadenia platí za poskytovanie opatrovateľskej služby
úhradu vo výške stanovenej v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, ktorá sa
vypočíta z ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených na túto sociálnu službu
za predchádzajúci kalendárny rok, t.j.3,22 € na hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby.
Ustanovenie ods. 2 sa v tomto prípade nepoužije.
6. Donášku obedov a donášku liekov poskytuje obec bezodplatne.

4

§5
Splatnosť úhrady a spôsob plnenia
1. Úhradu za sociálnu službu platí subjekt podľa § 2 tohto nariadenia podľa zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby, najneskôr však do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola sociálna služba poskytnutá.
2. Úhradu je možné platiť v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom
na účet obce vedenej vo VÚB, a.s. č.ú.:21224142/0200.
3. Spôsob úhrady konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve
o poskytovaní opatrovateľskej služby.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č. 1/2013 o úhradách za sociálne
služby v obci Dedina Mládeže bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Dedina Mládeže
na 21. zasadnutí dňa 6. marca 2013 uznesením č. 170/2013 bod B/1.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č. 1/2013 o úhradách za sociálne
služby v obci Dedina Mládeže nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2013.
3. VZN č.1/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 7. marca 2013.
4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby
v obci Dedina Mládeže sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2011 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dedina Mládeže.

V Dedine Mládeže, dňa 15. februára 2013

Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa: 15. februára 2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 7. marca 2013.
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