Obec Veľký Klíž

Všeobecne záväzné nariadenie obce

č. 5/2012

o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu

Schválené uznesením č.9/2012 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Veľký Klíž dňa 07.06.2012

Veľký Klíž 2012

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Klíži v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“)

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľký Klíž
č. 5/2012
o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na spôsob poskytnutia opatrovateľskej
služby a určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
2. Opatrovateľská služba je druh sociálnej služby, ktorá sa poskytuje občanovi na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého
zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku.
3. Poskytovanie opatrovateľskej služby a úhrady za opatrovateľskú službu sa vzťahuje na
občanov s trvalým pobytom na území Obce Veľký Klíž.
Článok 2.
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je druh sociálnej služby poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, podľa
prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách, podľa prílohy č. 4 k zákonu o
sociálnych službách.
2. Opatrovateľskou službou sa poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona
o sociálnych službách. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby určí poskytovateľ Obec Veľký
Klíž pre prijímateľa v hodinách s prihliadnutím na zistenia lekárskej posudkovej činnosti,
stanovený stupeň odkázanosti a na výsledky sociálnej posudkovej činnosti.
2. 1. Ak sa posudková činnosť nevykonáva (§51 a/ zákona/, poskytovateľ určí rozsah úkonov
opatrovateľskej služby pre prijímateľa na základe vzájomnej dohody s prijímateľom
a s prihliadnutím na jeho zdravotný stav a rodinnú situáciu.
Článok 3
Poskytovateľ a prijímateľ sociálnej služby
1. 1. Oprávneným prijímateľom sociálnej služby v rozsahu pôsobnosti obce Veľký Klíž je
fyzická osoba, ktorá je podľa zákona o sociálnych službách odkázaná na poskytnutie sociálnej
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služby , pretože sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii a splnila zákonné podmienky pre
konkrétny druh sociálnej služby a podmienky tohto VZN a ktorá:
a) má trvalý pobyt v obci Veľký Klíž
b) ak má trvalý pobyt v inej obci je jej možné poskytnúť len pobytovú sociálnu službu
poskytovanú v Domove n.o. ( v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb )v Oáze
(zariadenie núdzového bývania, útulok) a v ZOS za predpokladu voľnej kapacity.
1.2. 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 za
opatrovanie podľa osobitného predpisu s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná
zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia
služba,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
predpisu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
1.3. Sociálna služba sa neposkytuje fyzickej osobe:
a) na základe výsledkov sociálnej a lekárskej posudkovej činnosti, príp. na základe zjavného
posúdenia zdravotného stavu, ak sa posudková činnosť nevykonáva, nie je odkázaná na
poskytovanie sociálnej služby,
b) na základe zdravotného stavu je odkázaná na ústavnú starostlivosť v zdravotníckom
zariadení,
e) má nariadenú karanténu pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.
Článok 4
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na s o c i á l n u s l u ž b u .
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti sa podáva Obci Veľký Klíž (na obecný úrad).
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby
na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene s jej súhlasom a na základe potvrdenia
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, alebo udeliť súhlas aj
iná fyzická osoba.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- adresa pobytu, rodinný stav,
- štátne občianstvo,
- druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba odkázaná
5. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu
službu.
6. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia
§ 48 až 51 zákona 448/2008.
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7. Obec Veľký Klíž na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku 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 seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných aktivitách
c) návrh druhu sociálnej služby
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
8. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby
alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
9. Na konanie odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné
predpisy o správnom konaní.
10. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje sociálne
oddelenie obecného úradu, ktoré eviduje celú spisovú agendu.
11. O odkázanosti na sociálnu službu za obec rozhoduje starosta ako správny orgán.
12. Ak sa posudková činnosť nevykonáva a prijímateľ sociálnej služby ktorý je odkázaný na
pomoc inej fyzickej osoby a bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby, v takom prípade odkázaný občan ako
žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby priamo poskytovateľovi sociálnej služby, resp. konkrétnemu zariadeniu
sociálnej služby.
Článok 5
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie sociálnej služby.
2. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v byte
občana.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas plnenia podmienok trvania nároku na tento
druh sociálnej služby.
4. Pri hospitalizácii klienta alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu
kratšiu ako tri mesiace sa rozhodnutie o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby
nevydáva.
5. V prípade dovolenky opatrovateľky, alebo v prípade jej práceneschopnosti sa opatrovateľská
služba zabezpečuje len podľa personálnych možností poskytovateľa opatrovateľskej služby.
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje len v pracovné dni a to v pracovnom čase od 7,30 hod.
do 15,30 hod.
7. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby ak:
a) 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 úhradu za sociálnu službu
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b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa
zmenia okolnosti pre určenie výšky úhrady
8. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ povinný doručiť prijímateľovi
sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
9. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu výpovede. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako
30 dní.
Článok 6
Úhrada za sociálnu službu a jej platenie
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby /podľa prílohy č.1 k VZN obce Veľký Klíž č.5/2012 .
2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu
poskytnutých úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
3. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne
s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
4. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci, ktoré sa začali poskytovať
prijímateľovi sociálnej služby ktorý je vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby bez posudkovej činnosti (§51 a/ zákona), sa určuje vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby v závislosti od počtu dní
poskytovania sociálnej služby a počtu dní v mesiaci.
Článok 7
Právna ochrana občana pri platení úhrady
1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok životného minima pre jednu plnoletú osobu.
2. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu, ak je jeho príjem nižší alebo sa rovná
sume ustanovenej v odseku 1, § 73 ods. 6 zákona.
3. Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanie sociálnej služby za poskytnuté úkony sumu
vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov.
/Na základe § 72 ods. 2 úhrada za sociálne služby dlhodobej starostlivosti je minimálne 50 %
priemerných ekonomicky oprávnených nákladov/.
4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem, alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady
za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá môže
uzatvoriť s poskytovateľom zmluvu o platení úhrady za prijímateľa sociálnej služby § 73 ods. 9.
5. Ak podľa odsekov 1-5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť za sociálnu
službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje
spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za
sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej
osobitným predpisom. Rodičia, alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu § 73 ods. 10 zákona.
5

6. Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo
deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu je
pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.
Článok 8
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Veľký Klíž poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzavretá spôsobom, ktorý je pre
prijímateľa služby zrozumiteľný.
2. Pokiaľ má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou na obecný úrad.
3. Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby obsahuje: meno a priezvisko, dátum narodenia,
adresu pobytu, potvrdenie o príjme, doklady o majetkových pomeroch (napr. LV), deň začatia
poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania tejto služby a iné doklady, ktoré sú podkladom
k uzatvoreniu zmluvy.
4. K žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
a) označenie zmluvných strán
b) druh poskytovanej sociálnej služby
c) vecný obsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby
d) deň začatia poskytovanej sociálnej služby
e) čas a miesto poskytovania sociálnej služby
f) sumu úhrady za sociálnu službu a spôsob jej platenia
g) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
h) dôvody odstúpenia od zmluvy
6. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je
možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, prípadne je možné zmluvu vypovedať.
Článok 9
Prechodné ustanovenia
1. Opatrovateľ je fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu a ktorá:
a/ má vyššie vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b/ má úplné stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c/ má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d/ má nižšie stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e/ absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
f/ fyzická osoba, ktorá k 29.2.2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa
rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky,
nie je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona účinného od 1. marca 2012.
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Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Klíž.
2. Cenník služieb je prílohou VZN č.5/2012.
3. Toto VZN č.5/2012 obce Veľký Klíž o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe
určenia a výšky úhrady bolo schválené na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Klíži dňa 07.06.2012 uznesením č. 9/2012 v bode B/6 a nadobudne účinnosť dňa
01.07.2012.

Jozef B i e l i c h
starosta obce

Vyvesené pred schválením: 19.05.2012
Zvesené pred schválením: 06.06.2012
Vyvesené po schválení: 08.06.2012
Zvesené po schválení:
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Dôvodová správa
V snahe riešiť pretrvávajúce problémy vo financovaní sociálnych služieb bol schválený s účinnosťou od
1.3.2012 zákon č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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. Predmetom zákona je o.i. zmena, ktorá spočíva v ustanovení minimálnej výšky
úhrady za služby dlhodobej starostlivosti zo strany klienta pre obec vo výške minimálne 50 %
ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu. Obec je povinná určiť všeobecne záväzným
nariadením sumu úhrady najneskôr do 30. júna 2012.
Podľa novelizovaného § 72 ods. 2 suma úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú plnoletej fyzickej
osobe v rozsahu podľa § 15 ods. 1 má byť najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby za predchádzajúci rozpočtový
rok v prepočte na hodinu služby.
Uvedenou novelou zákona o sociálnych službách sa zvyšuje participácia a zodpovednosť klienta a jeho
rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu zohľadňovaním nielen súčasného príjmu a majetku klienta,
ale aj príjmu získaného predajom nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch.
Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012 sa v zmysle novely uvedeného zákona zvyšuje
úhrada za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Veľký Klíž na 1,74 € za každý úkon
poskytnutej opatrovateľskej služby s účinnosťou od 1.7.2012.
Výška ekonomicky oprávnených nákladov určených v zmysle uvedeného zákona pri poskytovaní
opatrovateľskej služby bola v roku 2011 v sume 93,27 € mesačne a počet hodín poskytovanej
opatrovateľskej služby bol 37,50 hodín mesačne. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného občana pri
poskytovaní opatrovateľskej služby Obcou Veľký Klíž boli za rok 2011 vo výške 4,21 €/hodina. Úhrada
občana za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 50 % z ekonomicky oprávnených nákladov
predstavuje 2,10 €.
Dopady zvýšenia na konkrétnych opatrovaných občanov Mesta Liptovský Hrádok uvádza Tab. č.1,
z ktorej vyplýva, že aktuálnym prijímateľom opatrovateľskej služby sa zvýši úhrada o 17,- € až 105,- €
za 1 mesiac v závislosti od počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby. Maximálna výška úhrady
pri osemhodinovej starostlivosti bude 369,60,-€ mesačne. Priemerná výška dôchodku opatrovaných je
409,- €.
Tab. č. 1
Predpokl. zvýšenie príjmov v rozpočte mesta v €
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Rozsah
poskytovaných
úkonov
v hodinách/deň

1
2
3
4
5
6
7
8
Spolu

Počet
opatrovaných
podľa rozsahu
úkonov

14
5
6
5
0
1
0
0
31

Úhrada
osoba/mesiac*
k 30.4.2012 v €

28,6
57,2
85,8
114,4
143
171,6
200,2
228,8
1029,6

Úhrada
osoba/mesiac*
od 1.7.2012 v €

46,2
92,4
138,6
184,8
231
277,2
323,4
369,6
1663,2

Zvýšenie úhrad
osoba/mesiac v
€

17,6
35,2
52,8
70,4
88
105,6
123,2
140,8
633,6

mesačne

246,4
176
316,8
352
0
105,6
0
0
1196,8

ročne

2956,8
2112
3801,6
4224
0
1267,2
0
0
14361,6

* v zmysle VZN č. 1/2009 sa úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určuje v prepočte na 22 pracovných dní
** závisí od skutočného počtu poskytnutých hodín opatrovateľskej služby (môže sa líšiť od zazmluvneného počtu) a podľa počtu dní v mesiaci

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované Mestom Liptovský Hrádok v znení neskorších zmien a doplnkov bol v zmysle § 6 ods.
3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený vyvesením na úradnej tabuli aj na
internetovej adrese Mesta Liptovský Hrádok od 11.4.2011 a bol prerokovaný v Komisii vzdelania,
zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku dňa
23.4.2012 bez pripomienok. V stanovenom termíne v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení neboli uplatnené žiadne pripomienky k návrhu nariadenia.
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