
Obecné zastupiteľstvo obce Medzany  v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    

v y d á v a

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E

číslo:     2/2012,

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu na území obce Medzany

  
 
 
 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10. 9. 2012
Zvesený z úradnej tabuli dňa: 28.9.2012

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní OcZ obce dňa: 30.9.2013
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 1.10.2013
VZN nadobúda účinnosť dňom: 17.10.2013

            



 Článok I.

Opatrovateľská služba

1.       Opatrovateľská  služba  je  jednou  z foriem  sociálnych  služieb  na  riešenie  nepriaznivej
sociálnej  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 najmenej II podľa prílohy č. 3 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 a  

b)      je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008
Z.z.  o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

3.       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  zákona  č.  447/2008  Z.z.  o peňažných  príspevkoch  na
kompenzáciu  ťažkého  zdravotného  postihnutia  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov. 

c)       ktorej  sa  poskytuje  peňažný  príspevok  na  osobnú asistenciu  podľa  zákona  č.
447/2008  Z.z.  o peňažných  príspevkoch  na  kompenzáciu  ťažkého  zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

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

4. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana. 

5.  Požiadavky  na  opatrovateľskú  službu  si  občania  uplatňujú  na  Obecnom  úrade
v Medzanoch.

Súčasťou evidencie  pri  poskytovaní  opatrovateľskej  služby je  aj  počet  hodín  opatrovateľskej
služby a úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby. 

7.       Obec,  ako poskytovateľ  opatrovateľskej  služby je povinné zverejňovať informácie  podľa
zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
predpisov a zabezpečovať ochranu osobných údajov. 

8.       Opatrovateľskú  službu  zabezpečuje  obec  prostredníctvom  svojich  zamestnancov,
opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú v zmysle zákonníka práce. 



9.       Úroveň poskytovania opatrovateľskej služby kontroluje poverený zamestnanec obce. 

Článok II.

Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie

 

1.       Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,00 eur na jednu hodinu. 

2.       Celková  výška  úhrady  za  opatrovateľskú  službu  v kalendárnom  mesiaci  sa  určí  podľa
rozsahu  poskytovaných  úkonov  a vypočíta  sa  ako  násobok  sumy  1,00  eur  a počtu  hodín
opatrovateľskej služby. 

3.       Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu
a majetku.  Po  zaplatení  úhrady  za  opatrovateľskú  službu  musí  občanovi  zostať  mesačne
z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenej § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.       Ak sa  príjem občana  posudzuje  spoločne  s príjmami  fyzických  osôb,  ktorých  príjmy  sa
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne z ich
príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom. 

5.       Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú
službu,  môže  úhradu  alebo  jej  časť  platiť  aj  iná  osoba,  s ktorou  obec  uzatvorí  zmluvu 
o platení úhrady za opatrovateľskú službu. 

6.       Ak podľa odseku (4) nevznikne občanovi platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej
časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti ak sa ich príjem neposudzuje spoločne
s príjmom občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu. 

7.       Ak  podľa  predchádzajúcich  odsekov  nevznikne  občanovi  povinnosť  platiť  úhradu  za
opatrovateľskú službu alebo jej  časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom
a občan zomrie, nezaplatenú úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka
obce, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

8.       Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny
v skutočnostiach  rozhodujúcich  na  trvanie  odkázanosti  na  opatrovateľskú  službu  a zmeny
v prímoch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú
službu. 

Článok  III.

Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu

  

1.       Konanie  o odkázanosti  na  opatrovateľskú  službu sa  začína  na  základe  písomnej  žiadosti
fyzickej osoby, ktorá sa podáva obci. 



2.       Žiadosť  o posúdenie  odkázanosti  na  opatrovateľskú  službu  obsahuje  meno  a priezvisko
fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum jej narodenia, adresa
pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba
posúdená-  opatrovateľská  služba  a potvrdenie  poskytovateľa  zdravotnej  starostlivosti
o nepriaznivom zdravotnom stave  fyzickej  osoby,  ktorá  žiada  o posúdenie  odkázanosti  na
opatrovateľskú službu. 

3.       Posudok  o odkázaní  na  opatrovateľskú  službu  je  podkladom  na  vydanie  rozhodnutia
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

4.       Pri rozhodovaní  o odkázaní  na opatrovateľskú službu môže obec použiť ako podklad na
vydanie  rozhodnutia  o odkázaní  na  opatrovateľskú  službu  komplexný  posudok  vydaný
Úradom  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  v Prešove  na  účely  kompenzácie  sociálnych
dôsledkov  ťažkého  zdravotného  postihnutia,  ak  je  jeho  obsahom  aj  posúdenie  stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 

5.       Fyzická  osoba,  ktorá  žiada  o poskytovanie  opatrovateľskej  služby  alebo  prijímateľ
opatrovateľskej služby sú povinný na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu
a opätovného  posúdenia  zdravotného  stavu  v termíne  určenom  lekárom.  Ak  sa  uvedené
fyzické  osoby posúdenia  nezúčastnia,  konanie  o odkázanosti  na  opatrovateľskú  službu  sa
zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na opatrovateľskú službu.

6.       Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú
službu je obec povinná uzavrieť zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

7.       Opravný prostriedok  proti  rozhodnutiu  o zákaze  poskytovať  opatrovateľskú službu  nemá
odkladný účinok.

 

Článok IV.

Lekárska a sociálna posudková činnosť

1. Posudková činnosť na účely poskytovania opatrovateľskej služby je lekárska posudková 
činnosť a sociálna posudková činnosť.

2.       Posudkovou  činnosťou  sa  zisťuje  odkázanosť  fyzickej  osoby  s ťažkým  zdravotným
postihnutím  alebo  fyzickej  osoby  s nepriaznivým  zdravotným  stavom  na  opatrovateľskú
službu.

3.       Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci lekár na základe zmluvy s obcou. 

4.       Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym
pracovníkom obce.

5.       Odkázanosť  fyzickej  osoby  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby  na  účely  poskytovania
opatrovateľskej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 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.

6.       Stupeň odkázanosti  fyzickej  osoby na pomoc inej  osoby a priemerný rozsah odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej osoby v hodinách sa určí na základe celkového počtu bodov.

7.       Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa
prílohy č. 3 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.

8.       Sociálna  posudková  činnosť  na  účely  posúdenia  odkázanosti  fyzickej  osoby  na
opatrovateľskú službu je posudzovanie

a)      individuálnych predpokladov fyzickej osoby

b)      rodinného prostredia fyzickej osoby

c)       prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

9.       Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na opatrovateľskú službu
vykonáva sociálny pracovník obce za účasti  fyzickej  osoby,  ktorá požiada  o poskytovanie
opatrovateľskej služby.

10.   Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu sa posudzuje v rámci
sociálnej  posudkovej činnosti  okrem odkázanosti  uvedenej v lekárskom posudku aj  rozsah
odkázanosti  fyzickej  osoby  na  úkony  starostlivosti  o jej  domácnosť  a pri  uskutočňovaní
základných sociálnych aktivít v hodinách.

11.   Na základe  lekárskeho  posudku sa  vyhotovuje  posudok o odkázanosti  na  opatrovateľskú
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 postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným      
                   stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju 
                   domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

c)       druh sociálnej služby – opatrovateľská služba

d)      určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 



Článok V.

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby

  

1.       Obec  poskytuje  opatrovateľskú  službu  na  základe  písomnej  zmluvy  o poskytovaní
opatrovateľskej  služby.  Zmluva  musí  byť  uzatvorená  spôsobom,  ktorý  je  pre  prijímateľa
opatrovateľskej služby zrozumiteľný.

2.       Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať
písomnú žiadosť o uzatvorenie  zmluvy o poskytovaní  opatrovateľskej  služby na Obecnom
úrade Medzany.

3.       Žiadosť obsahuje:

a)      meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba,
dátum narodenia a adresa trvalého pobytu

b)      druh sociálnej služby- opatrovateľská služba

c)       potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

d)      doklady o majetkových pomeroch

e)      deň  začatia  poskytovania  opatrovateľskej  služby  a čas  poskytovania
opatrovateľskej služby

f)       iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzavretie zmluvy.

4.       K žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu

5.       Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje:

a)      označenie zmluvných strán

b)      druh poskytovania opatrovateľskej služby – opatrovateľská služba

c)       vecný rozsah a formu poskytovania opatrovateľskej služby

d)      deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby

e)      čas poskytovania opatrovateľskej služby

f)       miesto poskytovania opatrovateľskej služby

g)      sumu úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob platenia

h)      podmienky zvyšovania sumy za opatrovateľskú službu



i)        dôvody odstúpenia od zmluvy

j)        sumu nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu podľa § 73 odst. zák. o soc.
službách

6.       Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby,
je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, prípadne je možné zmluvu vypovedať
tak, ako je uvedené v § 74 odst. 11-15 zák. o sociálnych službách.

Článok VI.

Prechodné ustanovenia

1.       Fyzická  osoba,  ktorej  sa poskytuje  opatrovateľská  služba podľa zákona účinného do 31.
decembra  2008,  sa  považuje  za  odkázanú  na  túto  sociálnu  službu  do  nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od
1. januára 2009, najdlhšia do 31. decembra 2010, pričom sa naďalej poskytuje podľa VZN č.
2/2012 Obce Medzany.

2.       Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1.  januára
2009 je povinná splniť podmienky dosiahnutého vzdelania,  t.j. buď úplné stredné odborné
vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej  starostlivosti,  alebo  absolvovanie  akreditovaného  kurzu  opatrovania  najmenej
v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011.

Článok VI.

Prechodné ustanovenia

1.    Toto  VZN  obce  Medzany  o poskytovaní  opatrovateľskej  služby  a o úhradách  za
opatrovateľskú službu bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.  24/2012 zo dňa
30.9.2012  a nadobudlo účinnosť 17.10.2012.

 

Medzany, 30. 9. 2012

                                                                                                             Ing. Radko Ander
                                                                                                              starosta obce


