VZN č.2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby na území obce Opatovce.
Obec Opatovce v zmysle § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe určenia úhrady, výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Opatovce.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
§1
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len osobitný predpis) ustanovuje podmienky,
na základe ktorých obec Opatovce pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje
sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje úhrady za
poskytovanie sociálnej služby.
§2
2. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti:
a) Poskytne sociálnu službu uvedenú v § 3
b) Zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb podľa osobitného predpisu
u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra podľa osobitného predpisu.
§3
3. Sociálne služby poskytované obcou Opatovce podľa druhu sú:
a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku: opatrovateľská služba
b) Podporná služba – odľahčovacia služba
c) Prepravná služba
Čl. 1I
Opatrovateľská služba
§4
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi obce na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
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 predpisu a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu.
§5
1. Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje v domácom prostredí prijímateľa
sociálnej služby a poskytujú sa ňou úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť
a základné sociálne aktivity v rozsahu stanovenom na základe posudku o odkázanosti na
sociálnu službu. Rozsah poskytovania úkonov v hodinách podľa osobitného predpisu určuje
obec
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1 h. denne.

3. Suma úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytované úkony opatrovateľskej služby podľa
osobitného predpisu je:
Pôvodné znenie
1 €/h. pre čas poskytovania sociálnej služby od 7,00 h. do 15,00 h.
3 €/h. pre čas poskytovania sociálnej služby od 15,00 h. do 24,00 h. a od 00,00 h. do 7,00 h.
Nové znenie
1,60 €/h. pre čas poskytovania sociálnej služby.
4. Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu poskytovaných
úkonov v kalendárnom mesiaci v hodinách a odpovedajúcej výšky úhrady.
5. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,
v ktorom sa prijímateľovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do pokladne
obce, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak.
Čl. II
Podporná služba
§6
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje
alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas
obdobia, v ktorom fyzická osoba ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Výpočet výšky úhrady a spôsob platenia úhrady sa vykonáva podľa § 5 tohto VZN na základe
rozsahu poskytovania sociálnej služby.

Čl. III
§7
Prepravná služba
1. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území obce Opatovce,
ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce Opatovce s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie,
c) fyzickej osobe – seniorom nad 65 rokov s trvalým pobytom na území obce Opatovce.
§8
Poskytovanie prepravnej služby
1. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorový vozidlom sa preukazuje poskytovateľovi
prepravnej služby právoplatným rozhodnutím ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo
preukazom ZŤP. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, alebo časenkou k lekárovi. Seniori sa preukazujú preukazom totožnosti.

2. Prepravná služba sa objednáva telefonicky alebo písomne najmenej deň vopred u poskytovateľa
prepravnej služby.
§9
Využitie prepravnej služby
- na prepravu do zdravotníckych zariadení všeobecných obvodných lekárov,
- na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Trenčín,
- na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Trenčín.
§ 10
Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu
1. Prijímateľ sociálnej služby – podľa § 7, zaplatí poskytovateľovi v hotovosti sumu vo výške 50%
z celkovej sumy za najazdené km a čakaciu dobu.
2. Za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od poskytovateľa prepravnej služby príjmový pokladničný
doklad o výške úhrady za túto službu.
3. Výška úhrady Obce Opatovce za prepravnú službu poskytovateľovi je:
50% z celkovej sumy za poskytnutú prepravnú službu prijímateľovi sociálnej služby.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrady za poskytované sociálne služby sa
primerane použije Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, Zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
2. Týmto VZN obce sa ruší VZN č. 1/2016 o úhradách za sociálne služby na území obce
Opatovce.
3. VZN č.2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
na území obce Opatovce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach dňa ...........uznesením
č....../2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Opatovciach dňa 09.11.2020
Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce Opatovce
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