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NÁVRH  

OBEC  OLEŠNÁ 
 

 
                    

 
 

OBEC OLEŠNÁ 

vydáva  

 

v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 zákona SNR  SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v  znení zmien  a doplnkov,  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, zákona č. 

50/2012 v nadväznosti na § 72 ods. 2  tento  

 

                                                        DODATOK  č. 1   

 
 K  Všeobecne záväznému nariadeniu obce  

Olešná  o poskytovaní sociálnych služieb,  

 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby  

                                                   (Opatrovateľská služba) 

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Schválené  na vyvesenie: uznesením č. 136/2014 zo dňa 13.6.2014 

 

Návrh Dodatku č. 1 k  VZN: Vyvesený dňa: 16.6.2014           Zvesený dňa:................ 

 

Schválený Dodatok č. 1 k  VZN: Vyvesené dňa:                     Zvesené dňa:................ 

 

Účinnosť  Dodatku č. 1 k VZN  dňom: 
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§ 1 Úvodné ustanovenia VZN obce Olešná o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe 

určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (Opatrovateľská služba) (ďalej len „VZN 

obce“)  schváleného uznesením č. 342/2013 dňa 13.12.2013  ostáva nezmenené. 

 

  

§ 2 Opatrovateľská služba bod 1  tohto § posledná veta sa vypúšťa a nahrádza sa novým 

textom v znení: Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti  fyzickej osoby 

v pracovných dňoch prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými obec uzatvára pracovnú 

zmluvu.  

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách 

v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa 

dohodnú v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  

Rozsah úkonov opatrovateľskej služby je uvedený v prílohe  č. 2 VZN  obce.  

Rozsah jednotlivých úkonov bude určený individuálne na základe zdravotnej a sociálnej 

posudkovej činnosti, a to v hodinách.  

Ďalšie body § 2  zostávajú bez zmien.  

 

§  3 Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu body: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 a 13 

ostávajú bez zmien.  

§ 3  Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu sa celý text bodu 6 tohto §   vypúšťa 

a nahrádza sa novým textom v znení:  

a)zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej 

osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky 

pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 18 a 19 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  

 

b) posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti 

spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce,   

 

c) posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti 

vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby 

a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako 

šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu. 

 

 

§ 3 Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu sa celý text bodu 7 tohto §  vypúšťa 

a nahrádza sa novým textom  v znení:  

a) sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je 

posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia 

fyzickej osoby a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, 

 

b) sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu 

vykonáva sociálny pracovník obce. 

 

§ 3 Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu sa celý  text bodu  8  tohto §  vypúšťa 

a nahrádza sa novým textom v znení:  
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Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok  

o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:  

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť 

a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín 

v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 1 VZN obce Olešná o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (príloha č. 3 písm. B zák. 448/2008 Z. 

z.), 

c) návrh druhu sociálnej služby, s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby 

uvedenej v § 50 ods. 9 zák. 448/2008 Z. z.,  

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.  

 

§ 4 Povinnosti prijímateľa sociálnej služby body 1, 2, 3 a 4 ostávajú bez zmien.  

§ 4 Povinnosti prijímateľa sociálnej služby bod 5  tohto § sa celý vypúšťa 

 

§ 5 Poskytovanie opatrovateľskej služby  ostáva celý bez  zmien.  

  

§ 6 Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia   ostáva celý bez zmien.  

 

§ 7 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 

a rodinným pomerom  sa celý text bodu 1 tohto §  vypúšťa  a nahrádza sa novým textom 

v znení:  

 

a)prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu 

podľa svojho  príjmu a majetku. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa 

zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac  predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, 

v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať, 

 

b) ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na účely platenia úhrady za sociálnu 

službu zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. Takto zistený 

príjem sa každoročne prehodnocuje vždy v júli a platí do konca júna nasledujúceho 

kalendárneho roka. Za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje sa považuje 

kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie 

príjmu vykonáva, 

 

c) za zmenu skutočnosti, ktorá má rozhodujúci vplyv na platenie úhrady za sociálnu 

službu, sa na účely tohto zákona nepovažuje zníženie alebo zvýšenie mesačného príjmu 

najviac o sumu 5€. To neplatí, ak sa príjem zisťuje podľa písm. b), 

 

d) po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby 

zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 –násobku sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu ustanovenú zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

 

 

§ 7 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 

a rodinným pomerom  sa celý text bodu 2 tohto § vypúšťa a nahrádza sa novým textom 

v znení:  
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Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho 

príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej  v bode 1 písm. d). 

 

§  7 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 

a rodinným pomerom sa celý text bodu 3 tohto § vypúšťa a nahrádza sa novým textom 

v znení:  

Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je 

vyšší, ako je suma uvedená v bode 1 písm. d) a jeho výška nepostačuje na zaplatenie 

určenej úhrady za sociálnu službu. 

 

§ 7 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 

a rodinným pomerom sa celý text bodu 4 tohto §  vypúšťa a nahrádza sa novým textom 

v znení:  

Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava 

s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú 

s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 

1,65- násobok sumy životného minima ustanovenej zákonom č. 601/2003 Z. z. 

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

 

§  7 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 

a rodinným pomerom   bod 5 tohto §  ostáva celý bez zmien.  

 

§ 7 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 

a rodinným pomerom sa celý text bodu 6  tohto § vypúšťa a nahrádza sa novým textom 

v znení:  

Ak prijímateľ sociálnej služby nemám príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za službu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti 

a rodičov. Ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a nezapočítava s príjmom prijímateľa 

sociálnej služby, musí zostať zaopatreným deťom a rodičom po zaplatení sociálnej 

služby 1,65 násobok životného minima.  

 

§ 7 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku 

a rodinným pomerom  sa celý text bodu 7  tohto § vypúšťa a nahrádza sa novým textom 

v znení:  

Ak táto povinnosť nevznikne ani deťom  a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, 

nezaplatená úhrada je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní 

o dedičstve.  

 

§ 8 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby  bod 1 a 2 tohto § ostávajú bez zmien.  

V bode 3 tohto § sa  vypúšťa  len prvá veta, ktorá bude nahradená novou v znení:  Žiadateľ 

o poskytovanie sociálnej služby podá obci Olešná písomnú žiadosť o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby.  

 

V bode 4 tohto § sa vypúšťa  text písm. e) a f). 

Nové písmeno e) bude v znení: potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch 

fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou 

spoločne posudzujú a spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude 

platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 
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Nové písmeno f) bude v znení: miesto poskytovania sociálnej služby. 

 

Text bodu 5 tohto § sa celý vypúšťa a nahrádza sa novým textom v znení: K žiadosti  o 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  

 

V bode 6 tohto § text písm. i) sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom v znení: dôvody 

jednostrannej výpovede zmluvy  

V bode 6 tohto § sa text písm. j) vypúšťa a nahrádza sa novým textom v znení: sumu 

nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 12 zák. 448/2008 Z. z.  

 

Bod  7,8, 9, 10, 11, 12 a 13  tohto § - ostávajú  bez  zmien  

 

V §  9  Spoločné ustanovenia  sa  bod č. 1  celý vypúšťa a nahrádza sa novým textom v znení:  

Obec  spracúva  osobné  údaje v súlade s § 94  zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec na účely podľa § 94 

a ods. 1 môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, 

skenovaní  alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, a to na 

účely, ktoré vyplývajú z pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom pre obce.   

 

Bod 2 tohto § ostáva  bez zmien.  

 

§ 10 Záverečné ustanovenie sa celý vypúšťa a nahrádza sa novým textom v znení:  

 

Dodatok č. 1 k VZN obce Olešná o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrady za sociálne služby  tvorí  nedeliteľnú súčasť schváleného VZN obce Olešná 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby 

(Opatrovateľská služba), ktoré bolo schválené uznesením OZ č. 342/2013 zo dňa 

13.12.2013 

 

Príloha č. 4  - Súhlas dotknutej osoby  sa  vypúšťa  

 

Prílohy č. 1; 2; 3;  5; 6; 7  ostávajú nezmenené.  

 

 

Tento Dodatok č. 1 k  VZN obce Olešná o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrady za sociálne služby  schválilo Obecné  zastupiteľstvo obce Olešná na svojom zasadnutí  

dňa: ...................... uznesením č. ................. 

 

         Stanislav Novotný  

 

              starosta obce   
  

       

 

 

          

 

 


