
N á v r h  
Všeobecne záväzného  nariadenia obce Medzany č. 2/2023  

o poskytovaní sociálnych služieb obcou Medzany a o finančných 
príspevkoch obce Medzany poskytovaných neverejným 

poskytovateľom sociálnych služieb 
  
Obec Medzany podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  
službách  v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o sociálnych službách“) 
 
                                                           v y d á v a 

 
  toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Medzany  č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych 
služieb obcou Medzany a o finančných príspevkoch obce Medzany   poskytovaných 
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb: 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia, 
rozsah poskytovaných sociálnych služieb, spôsob a výška úhrad za sociálne služby 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Medzany   č. 2/2023 o poskytovaní 
sociálnych služieb obcou Medzany a o finančných príspevkoch obce Medzany 
poskytovaných neverejným poskytovateľom sociálnych služieb (ďalej len „VZN“) 
upravuje najmä spôsob a výšku úhrad za sociálne služby poskytované obcou Medzany 
, za ktoré sú povinní ich prijímatelia  platiť úhrady. 
Toto VZN zároveň upravuje výšku finančných príspevkov, 
ktoré obec Medzany  poskytuje neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. 
2. Obec Medzany je verejným poskytovateľom sociálnych služieb (ďalej len „obec“) 
registrovaným za týmto účelom podľa § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách. 
3. Medzi sociálne služby poskytované obcou  v zmysle odseku 2, za poskytnutie 
ktorých sú ich prijímatelia povinní podľa § 72 ods. 8 a 9 zákona o sociálnych  
službách platiť obci  úhrady, patrí opatrovateľská služba v zmysle § 41 zákona o 
sociálnych službách (ďalej len „opatrovateľská služba“). 
 
4. Prijímateľ opatrovateľskej služby v zmysle odseku 3 (ďalej len „opatrovaný“) nie je 
povinný platiť úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby (ďalej len  
„úhrada“) alebo jej časť v prípadoch uvedených v § 73 ods. 6 až 10 zákona o sociálnych 
službách, ak z ustanovenia § 73 ods.19 a 20 zákona o sociálnych službách nevyplýva 
inak. V prípadoch v  zmysle    prvej vety  
a) môže obci namiesto opatrovaného platiť úhradu alebo jej časť iná osoba, a to na 
základe zmluvy podľa § 73 ods. 11 zákona o sociálnych službách, 
b) sú obci namiesto opatrovaného povinné platiť úhradu alebo jej časť osoby  
uvedené v § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách, a to na základe zmluvy   
podľa § 73 ods.12 zákona o sociálnych službách alebo rozhodnutia vydaného obcou 
Medzany v zmysle § 73 odst. 13 zákona o sociálnych službách 



 ; 
osoby uvedené v písm. a) a b) mimo opatrovaného sa na účely tohto VZN označujú ako 
povinné osoby. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe zmluvy podľa § 74 
zákona o sociálnych službách.  
6. Výška úhrady sa v súlade s § 77 ods. 1 zákona o sociálnych službách určuje v sume 
1,40 € za 1 hodinu výkonu opatrovateľskej služby, ak u opatrovaného neexistuje žiadna 
povinná osoba;  pre opatrovaného, u ktorého existuje aspoň jedna povinná osoba sa 
výška úhrady  v súlade s § 77 ods. 1 zákona o sociálnych 
službách určuje v sume : 
 
a)   1,60 € za 1 hodinu výkonu opatrovateľskej služby, a to od 01.02.2023. 
  
7. Úhrada alebo jej časť sa platí na základe faktúry, predmetom ktorej je vyúčtovanie 
opatrovateľskej služby poskytnutej za obdobie jedného kalendárneho mesiaca (ďalej len 
„faktúra“ ; faktúru obec vystaví a odošle poštou opatrovanému 
alebo povinným osobám vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho po skončení   
príslušného kalendárneho mesiaca ;úhradu alebo jej časť je možné vykonať  
bezhotovostným prevodom na bankový účet  uvedený vo faktúre alebo v hotovosti do 
pokladne obecného úradu Medzany. 
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia v zmysle prvej vety. 

 
Článok 2 

Finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
 
1. Obec  poskytuje finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych 
služieb, ak : 
  
a) o to obec písomne požiadajú  podľa § 75 ods. 11 zákona o sociálnych službách, 
a zároveň  
b) spĺňajú podmienky v zmysle § 75 ods. 1, 2, 5, 9, 10, 12 a 13 zákona o sociálnych 
službách. 
2. Finančný príspevok v zmysle odseku 1 (ďalej len „finančný príspevok“) sa 
poskytuje na základe zmluvy podľa § 75 ods. 14 zákona o sociálnych službách. 
3. Výška finančného príspevku sa určuje v sume 20,00 € na jedného prijímateľa 
sociálnej služby na 1 kalendárny mesiac. 
4.Ak neverejný poskytovateľ sociálnych služieb: 
a) obec  písomne požiada o poskytovanie doplatku, ktorým je rozdiel medzi: 
 
1a. úhradou za poskytnutie sociálnej služby, ktorú požaduje od prijímateľa sociálnej 
služby alebo osôb uvedených v § 73 ods. 11 alebo 12 zákona  
o sociálnych službách o ktoré sú namiesto prijímateľa sociálnej služby povinné platiť 
úhradu za poskytnutie sociálnej služby (ďalej len „spoluzodpovedné osoby“), a 
 
2a. sumou, ktorú je možné použiť z príjmu prijímateľa sociálnej služby v zmysle  
§ 73 ods. 6 až 10, 19 a 20 zákona o sociálnych službách alebo spoluzodpovedných osôb 
v zmysle § 73 ods. 11 alebo 12 zákona o sociálnych službách, a zároveň 



 
b) spĺňa podmienky v zmysle § 75 ods. 1, 2, 5, 9, 10, 12 a 13 zákona o sociálnych 
službách, obec  mu poskytuje doplatok podľa písm. a); na obdobie, na ktoré sa poskytuje 
doplatok podľa písm. a), sa neposkytuje finančný príspevok, ak sa týkajú tej istej 
sociálnej služby a toho istého prijímateľa sociálnej služby. 
  
5. Doplatok podľa odseku 4 písm. a) sa poskytuje na základe zmluvy v zmysle 
osobitného predpisu. 
6. V prípade súbehu žiadostí podľa odseku 1 písm. a) a odseku  
4 písm. a), ktoré sa týkajú tej istej sociálnej služby a toho istého prijímateľa  
sociálnej služby obec poskytne neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý 
spĺňa podmienky v zmysle § 75 ods. 1,2,5,9,10 a 13 zákona o sociálnych službách, na 
to isté obdobie iba doplatok podľa odseku 4 písm. a). 
  

 
Článok 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  

1. Toto VZN  schválilo Obecné zastupiteľstvo  v Medzanoch  (ďalej len „ obecné 
zastupiteľstvo“  dňa .......2023 uznesením číslo XY/2023. 

2. Zrušujú sa : 
 

 a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Medzany    č. 2/2012  o poskytovaní 
opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Medzany 
vrátane dodatku číslo 1 zo dňa 18.08.2016.  

3. Návrh tohto VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovom 
sídle obce dňa 12.01.2023  a  zvesený dňa 26.01.2023. 
 5. Ak obci  vznikne pohľadávka podľa § 73 ods. 14 zákona o sociálnych službách (ďalej 
len „pohľadávka“), starosta obce je povinný: 
a) vyvinúť úsilie, aby nedošlo k jej premlčaniu, a to dosiahnutím písomného uznania 
dlhu opatrovaným alebo povinnými osobami (ďalej len „uznanie dlhu“); dlhom sa 
rozumie pohľadávka a uznaním dlhu jeho uznanie čo do dôvodu a výšky v zmysle 
osobitného predpisu,  

 b) bez zbytočného odkladu vyvinúť úsilie na dosiahnutie uzatvorenia zmluvy 
o záložnom práve, predmetom ktorej je zabezpečenie pohľadávky, ak opatrovaný alebo 
povinné osoby disponujú majetkom použiteľným na tento účel v zmysle osobitného 
predpisu (ďalej len „zmluva“) a zmluvu uzatvoriť; zmluvou sa rozumie zmluva 
uzatvorená medzi mestom a opatrovaným alebo povinnými osobami, a to aj v prípade, 
ak je urobená formou notárskej zápisnice alebo potvrdená notárskou zápisnicou; 
zmluva, vrátane prináležiacej notárskej zápisnice, ak existuje, nepodlieha schváleniu  
obecným zastupiteľstvom, príslušné ustanovenie Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom obce Medzany sa nepoužije.  



6. Na účely zverejnenia priemerných ekonomicky oprávnených nákladov obce na 
poskytovanie opatrovateľskej služby (ďalej len „ekonomicky oprávnené náklady“) 
v zmysle § 72 ods. 20 zákona o sociálnych službách sa za ekonomicky oprávnené 
náklady po ich prepočítaní na 1 hodinu výkonu opatrovateľskej služby považuje 
trojnásobok výšky úhrady uvedenej v článku 1 odsek 6 písm. b). 

7. Na záležitosti týkajúce sa sociálnych služieb, ktoré nie sú upravené v tomto VZN, sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o sociálnych službách. 

 

 
V Medzanoch   dňa 10.01.2023 

 

                Mária Miklušová v.r. 
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli obce dňa : 12.01.2023 
Návrh VZN zverejnený na webovej stránke  obce dňa : 12.01.2023 
Lehota na podávanie pripomienok končí dňa : 26.01.2023 

 

                                                                                                                                                 Mária Miklušová v.r. 

                                                                                                                                                    starostka obce 


