Obecné zastupiteľstvo Obce Istebné v súlade s ust. § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
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, zákonom
č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č. 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a zákonom 601/2003 Z.z. o životnom minime,
a v y d á v a toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2022
o rozsahu poskytovania služieb sociálnej
pomoci a úhradách za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Istebné

§1
Účel nariadenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti:
a)
b)
c)
d)

o rozhodovaní a odkázanosti na sociálne služby,
o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,
o poskytovaní a zabezpečovaní opatrovateľskej služby,
o spôsobe a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu a za poskytovanie
opatrovateľskej služby.

2. Sociálnou službou podľa tohto VZN sa rozumie opatrovateľská služba 1.
§2
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby 2 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách3.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občanovi, ktorý pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a má trvalý pobyt v obci Istebné.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1 hod. denne a maximálne 7 a 1/2
hod. denne v pracovnej dobe stanovenej v Pracovnom poriadku Obce Istebné. Občanovi, ktorý
žiada poskytovanie opatrovateľskej služby v rozsahu vyššom ako 7 a 1/2 hod., sa táto môže
poskytnúť na základe osobitných podmienok a dohody medzi občanom a Obcou Istebné.
Občanovi, ktorý má právoplatné rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby a ktorému
z rôznych dôvodov (vycestovanie za rodinnými príslušníkmi, hospitalizácia klienta, kúpeľná
liečba, infekčné ochorenie klienta a iné prekážky), nie je možné službu poskytnúť po dobu
dlhšiu ako tri týždne, sa vydá rozhodnutie o zastavení poskytovania tejto služby. Ak
pozastavenie poskytovania opatrovateľskej služby trvá viac ako dva mesiace, sa táto odníme.
O opätovné poskytovanie opatrovateľskej služby musí občan písomne požiadať.
4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu
odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych
službách.
5. Pri hospitalizácii klienta, alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu
kratšiu ako tri týždne sa rozhodnutie o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby
nevydáva.

§ 41 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.
2
§ 41 ods. 1 a) 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.
3
§ 41 ods. 1 b) 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.
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§3
Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu, opatrovateľskú službu a na sociálnu službu
v zariadení pre seniorov sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie
odkázanosti občana na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Obci Istebné na Obecnom
úrade v Istebnom.
3. Obec Istebné rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu a o zániku odkázanosti na sociálne
služby podľa ods. 1 u fyzických osôb s trvalým pobytom na území Obce Istebné.
4. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu (§ 48 až 51 zákona o sociálnych službách).
5. Obec Istebné 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 (ŤZP) alebo
s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
§4
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Istebné do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a na zmeny
v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie výšky úhrady za sociálnu
službu.
2. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, je povinná na výzvu Obce Istebné
zúčastniť sa na posúdení zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu
v termíne určenom lekárom.
§5
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Istebné ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe podanej
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 4.
2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre
prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

§ 74 odst. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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3. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je rozhodnutie o odkázanosti
na poskytovanie sociálnej služby, pokiaľ v tomto VZN nie je uvedené inak.
4. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu
sociálnej služby. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu
podľa tohto VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní
uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby môže
jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia
dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
5. Obec Istebné ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby, ak:
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Obec je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu
výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.
§6
Príjem a povinnosť platiť úhradu
1. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu v závislosti od príjmu a
majetku.
2. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť užívaním vlastného
majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku.
§7
Účasť rodiny na úhradách
1. Obec Istebné požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí, alebo rodičov, ak občan,
ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa zák. č 448/2008 Z. z., nie je povinný platiť úhradu
za sociálnu službu uvedenú v § 6, alebo platí len časť tejto úhrady.
2. Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť,
je povinná platiť úhradu, alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku.
3. Ak medzi Obcou Istebné a osobami uvedenými v § 7 nedôjde k dohode o úhrade, obec
Istebné rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť úhradu a o výške úhrady.
§8
Vyživovacia povinnosť
1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak
to potrebujú.
2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.
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§9
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu,
majetku a rodinným pomerom
1. Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu, ak jeho príjem a príjem
osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima
ustanovenej Zákonom č.601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov,
alebo ak sa rovná 1,2-násobku tejto sumy.
§ 10
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je:

Sociálna služba

Jednotka výkonu

Výška úhrady v EUR

Stupeň odkázanosti II.,
III.,IV.,V., VI.

Skončená hodina

3,00 €/hod.

Bez rozhodnutia odkázanosti

Skončená hodina

4,00 €/hod.

Ostatné práce požadované
klientom nad rámec

Skončená hodina

5,00 €/ hod.

2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, foriem zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím a rozsahu hodín na poskytnutie nevyhnutných
životných úkonov, v prepočte na 22, resp. 30 kalendárnych dní.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská
služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 11
Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytované sociálne služby sa
primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z., zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č.
36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, občiansky zákonník.
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3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o
rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby.
§ 12
Ostatné druhy príspevkov poskytované obcou
1. Obec okrem opatrovateľskej služby poskytuje finančný príspevok rodičom pri narodení
dieťaťa, občanom pri príležitosti okrúhleho jubilea 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 a 100 rokov
a príspevok pre rodičov dieťaťa nastupujúceho do 1. ročníka ZŠ s MŠ Istebné.
2. Podmienkou vyplatenia príspevku je trvalý pobyt v obci. Obec neposkytne príspevok osobám,
ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči obci na miestnych daniach a poplatkoch, faktúrach
a iné po lehote splatnosti.
3. Výška príspevku:
Narodenie dieťaťa

100,00 €

Jubilanti

20,00 €

Žiak 1. ročníka

150,00 €

§ 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v
Istebnom dňa 10.12.2021 uznesením č. 43/2021.
2. Týmto Všeobecné záväzným nariadením sa ruší VZN č. 3/2013 zo dňa 13. 2. 2013.
3. VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2022.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce
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Návrh VZN 1/2022:

- vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej adrese obce
pred rokovaním dňa:

24. 11. 2021

- zvesený pred rokovaním dňa:

9. 12. 2021

Počet pripomienok od FO uplatnených k NÁVRHU VZN :

0

Počet pripomienok od PO uplatnených k NÁVRHU VZN :

0

Tento NÁVRH VZN č. 1/2022 bol schválený dňa : 10. 12. 2021 Obecným
zastupiteľstvom v Istebnom uznesením č. 43/2021

Toto VZN bolo po schválení vyvesené dňa:

14. 12. 2021

Toto VZN bolo po schválení zvesené dňa:

31. 12. 2021

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa:

1. 1. 2022

ZAPISOVATEĽ obecného zastupiteľstva :

1/ meno, priezvisko, podpis :

Marián Madera

OVEROVATEĽ uznesenia obecného zastupiteľstva :

1/ meno, priezvisko, podpis :

Ing. Jozef Labuda

2/ meno, priezvisko, podpis :

Bc. Renáta Pazúriková
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