OBEC VODERADY
na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s § 41, 72,
74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
sociálnych službách“), zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011
Obce Voderady
o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia
úhrady za opatrovateľskú službu a o sociálnej službe

Úvodné ustanovenie
čl. 1
(1)Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na poskytovanie sociálnej
služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z.
o socioprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Obec Voderady (ďalej len „obec“) bude sociálne služby poskytovať alebo zabezpečovať formou
terénnou – v domácom prostredí občana, počas pracovných dní , maximálne 4 hodiny denne.
(3) VZN upravuje pôsobnosť obce
špecifikuje opatrovateľskú službu.

vo veciach sociálnej služby a sociálnej kurately, pričom

Opatrovateľská služba
čl. 2
(1) 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
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách.

-2(2) Opatrovateľskou službou sú poskytované jednotlivé úkony uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
(3) Rozsah jednotlivých úkonov bude určený individuálne na základe lekárskej a sociálnej
posudkovej činnosti, a to v hodinách.
(4) 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 na opatrovanie
podľa osobitného predpisu, okrem obdobia, kedy je fyzickej osobe vykonávajúcej
opatrovanie poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť alebo odľahčovacia služba.
Opatrovateľskú službu je možno v tom prípade poskytnúť v rozsahu najviac 8 hodín
mesačne.
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby
čl. 3
(1) Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je obec, podá obci písomnú žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu ( ďalej len „žiadateľ“), ktorej súčasťou je i potvrdenie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.
(2) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec zabezpečí
lekársky posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy s obcou. Pri vypracovávaní posudku
lekár postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.
(3) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 41 zákona o
sociálnych službách, obec vypracuje sociálny posudok. Pri jeho vypracovávaní postupuje podľa
§ 50 zákona o sociálnych službách.
(4) Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku obec vyhotovuje posudok o odkázanosti
na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.
(5) Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec v zmysle § 80 písmena c) zákona o
sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá
rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
(6) Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu v súlade
s § 74 ods. 3 podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci.
K písomnej žiadosti je žiadateľ povinný doložiť
a) vyhlásenie o majetkových pomeroch,
b) rozhodnutie o dôchodku.
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čl. 4
(1) Poskytovateľ opatrovateľskej služby poskytuje prijímateľovi sociálnej služby úkony
opatrovateľskej služby podľa Prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách na základe sociálnej
posudkovej činnosti, v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah
poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách.
(2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby
podľa ods. 1 hodinovú sadzbu vo výške 1,50 eura na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, alebo podľa odsekov 3 a 4.
(3) Prijímateľ sociálnej služby – opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytnuté
úkony opatrovateľskej služby poskytovateľovi sociálnej služby podľa svojho príjmu a majetku v
súlade s ustanoveniami § 72 ods. 8 a § 73 zákona o sociálnych službách, podľa návrhu sociálnej
komisie a možností obecného rozpočtu a možnosti rozpočtu obce Voderady.
(4) Za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby platí prijímateľ sociálnej služby úhradu
mesačne pozadu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa poskytovali úkony
opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Spôsob platenia úhrady za úkony opatrovateľskej služby
určí poskytovateľ sociálnej služby a bude súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Výška úhrady za sociálnu službu
Čl. 5
Prijímateľ sociálnej služby – opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytnuté sociálne
služby poskytovateľovi sociálnej služby podľa svojho príjmu a majetku v súlade s ustanoveniami §
74 a § 73 zákona o sociálnych službách a podľa návrhu sociálnej komisie a možnosti rozpočtu obce
Voderady.
Prechodné ustanovenia
čl. 6
Sociálna služba, ktorá sa prijímateľovi sociálnej služby poskytovala k 31.12.2008 sa po tomto dni
poskytuje podľa zákona účinného do 31.12.2008 (zákon NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov) do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej
osoby na sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa 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. Prijímateľ tejto sociálnej služby platí
úhradu za sociálnu službu podľa tohto VZN, odo dňa jeho účinnosti.

Záverečné ustanovenia
čl. 6
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Voderady č. 134/2011 dňa
26.10.2011.
(2)Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 10.11.2011.
(3)Toto VZN nahrádza pôvodné VZN č. 2/2007 zo dňa 28.3.2007.

JUDr. Marek Turanský
starosta obce Voderady

Príloha č. 1
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity
Príloha č.4 k zákonu č.448/2008 Z.z.
Časť I
Sebaobslužné úkony
a) Hygiena
1. osobná hygiena
hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty ( holenie, česanie,umývanie,
make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne
medikamentov),
2. celkový kúpeľ
hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa
vykonáva vždy vo vani alebo sprchovom kúte).
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podloženej misy, močovej fľaše s následným očistením podloženej misy (fľaše),
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie a vyzliekanie
1. výber oblečenia,
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

Časť II
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne
úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).
Časť III
Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí
Časť IV
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy , úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych potrieb (ďalej len „dohľad“)
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.

