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Obecné zastupiteľstvo v Horných Našticiach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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 vydáva toto 

 
všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Naštice  č. 01/2010 

o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby. 
 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)  v zmysle zákona 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 ustanovuje 
podmienky na základe ktorých obec Horné Naštice pri výkone svojej samosprávnej 
pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu 
a stanovuje úhradu za poskytovanie sociálnej služby. 

 
2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti: 

a) poskytne sociálnu službu uvedenú v bode 3) tohto VZN 
b) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb podľa osobitného predpisu 

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 

c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej 
služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby, ak obec nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej 
služby podľa písmena a) a b). 

 
3) Sociálne služby poskytované obcou Horné Naštice podľa druhu sú: 

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku: 

- opatrovateľská služba 
 

 
Čl. 2 

Opatrovateľská služba 
 

I. 
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 

 
1) Opatrovateľská služba je druhom sociálnej služby, ktorá sa využíva na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu, z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku občana, alebo z dôvodu,  

      pre ktorý nemôže rodič dieťaťa alebo iná fyzický osoba, ktorá má dieťa zverené  
     do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama, alebo za pomoci      

príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa. 
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2) 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 osobitného predpisu1 a 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu1. 
 

3) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti 
na poskytovanie sociálnej služby. 

 
4) Opatrovateľskou službou  sa poskytujú  úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti 

o domácnosť a základné sociálnej aktivity v rozsahu stanovenom na základe posudku 
o odkázanosti na sociálnu službu. Rozsah poskytovania úkonov v hodinách podľa 
osobitného predpisu určuje obec. 

 
5) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe: 

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
b) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného   

predpisu2 

c) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri 
ochorení touto nákazou 

d) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na 
opatrovanie podľa osobitného predpisu2 s výnimkou, ak sa fyzickej osobe 
vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť 
v zdravotníckom zariadení. 

 
 
 

II.  
Podmienky a postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby 

 
1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu sa začína  na základe 

písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. 
 Žiadosť musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna 
služba) 

b) dátum narodenia 
c) adresa pobytu 
d) rodinný stav 
e) štátne občianstvo 
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená. 
 

2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1) sa podáva obci Horné 
Naštice 
 

3) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie 
sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho 
lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná 
fyzická osoba. 
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4) Sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia  odkázanosti na sociálnu službu vykonáva 
sociálny pracovník obce. Sociálna posudková činnosť je posudzovanie individuálnych 
predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby a prostredia, ktoré 
ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Výsledkom sociálnej posudkovej 
činnosti je sociálny posudok. 
 

5) Lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vykonáva 
lekár na základe zmluvy s obcou. Posudzujúci lekár na základe lekárskeho nálezu 
vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného 
stavu fyzickej osoby. 
 

6) Obec na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. 
 

7) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácom prostredí 
prijímateľa sociálnej služby v pracovné dni v obvyklom pracovnom čase t.j. od 7.00 hod. 
do 15.00 hod., pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovaným nedohodli inak.  
 

 
 
 

III. 
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrada za jednotlivé úkony  

opatrovateľskej služby 
 

1) Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a písomnej 
žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie tejto služby, obec uzatvára 
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. 
 Žiadosť musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba 
b) dátum narodenia 
c) adresu trvalého pobytu 
d) štátne občianstvo 
e) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o príjme 

žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka, deti) v kalendárnom 
mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná 

f) vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 
g) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu. 

 
2) Zmluva musí obsahovať: 

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 
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h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu 
i) dôvod odstúpenia od zmluvy 
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona. 

 
 
3) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je 

možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve 
dohodli,  prípadne je  možné  zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 11 – 15 
zákona. 
 

4) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín 
poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí do 15. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá prevodom z účtu 
v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce. 
 

5) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v pracovné dni (pondelok až piatok) od 
7.00 do 15.00 hod. v sume 1,00 € na hodinu poskytovanej sociálnej služby. 

 
6) Výška úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú okrem času uvedeného v bode 5) 

tohto VZN, ak sa na poskytovaní opatrovateľskej služby poskytovateľ a opatrovaný 
dohodli, je  2,50 € na hodinu poskytovanej sociálnej služby. 

 
7) Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú 

službu alebo jej časť podľa § 73 zákona č. 448/2008 Z.z., prechádza táto povinnosť 
postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa 
sociálnej služby.  
 

8) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa bodu 6) tohto VZN, obec Horné Naštice  rozhodne 
o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za 
prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 
alebo jej časť. 
 

9) Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby v zmysle tohto VZN 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, alebo jej časť, 
je pohľadávka obce Horné Naštice, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

 
 

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa upravujú príslušnými ustanoveniami 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 
a Občianskeho zákonníka. 
 

2) V ostatnom platí primerane zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
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3) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach  
     dňa 18. 11. 2010  uznesením č. 37/2010 pod bodom a)  a nadobúda účinnosť  01. 01. 2011  
 
 
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2008 obce Horné Naštice  o poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhrade za  opatrovateľskú službu . 
 
 
 
V Horných Našticiach    dňa  18. 11. 2010 
 
 
 
          
 
 

 Jozef  H e d e r a             
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
2 Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
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