Všeobecne záväzne nariadenie Obce Horňa č. 1/03/2010
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby.

Obecné zastupiteľstvo v Horni na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm.p, § 6, § 11 odst.4
písm. g, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách ( ďalej len zákon o sociálnych
službách ) vydalo toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I.
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje pôsobnosť Obce Horňa vo
veciach:
a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby ( opatrovateľskú službu,
sociálnu službu zariadení pre seniorov, sociálnu službu v zariadení
opatrovateľskej služby),
b) zabezpečovania sociálnych služieb
c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb

Článok II.
Konanie vo veciach sociálnych služieb
§2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej
žiadosti a podáva sa na Obecnom úrade v Horni.
2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama požiadať
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu , alebo udeliť písomný súhlas na
poskytnutie sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe
potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť
alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje :
a) meno a priezvisko žiadateľa ( fyzickej osoby , ktorej sa má poskytovať sociálna
služba),
b) dátum narodenia,
c) trvalý pobyt,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,

f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená a ak ide o sociálne
služby v zariadení aj formu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a potvrdenie
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej
osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
4. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.
6. Obec Horňa na základe lekárskeho 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 ( ďalej le ŤZP),
alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov,
úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
7. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sociálny komplexný posudok
vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak
je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
8. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecné
právne predpisy o správnom konaní.
9. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje
Obec Horňa, ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.
10. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta
obce v zmysle § 13 ods. 5 zákona NR SR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
§3
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Horňa do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu
a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových
pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu Obce Horňa osvedčiť skutočnosti
rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a to v lehote do 8 dní odo dňa
doručenej výzvy, ak obec v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba
nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby
na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.

3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej
služby sú povinný na výzvu Obce Horňa zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu
a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa
uvedené fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na
sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu
službu.
Článok III.
Všeobecné ustanovenia o úhradách za sociálne služby
§4
Úhrada za sociálnu službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu
podľa príjmu a majetku.
2. Prijímateľ sociálnej služby si platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu rieši
najmä užívaním vlastného majetku , správou vlastného majetku alebo prenájmom
majetku.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie:
a) opatrovateľskej služby,
b) sociálnej služby poskytovanej v zariadení pre seniorov,
c) sociálnej služby poskytovanej v zariadení opatrovateľskej služby.
4. Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie
dôchodku pre bezvládnosť, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok na dieťa,
ktorému sa sociálna služba poskytuje.
§5
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinným pomerom
1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ( zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
2. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu , úhradu za sociálnu službu platí najbližší rodinný príslušník,
prípadne iná osoba , ktorá uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení
za sociálnu službu.
3. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne
o povinnosti rodičov alebo deti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za
prijímateľa, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej
časť .

Článok IV
Opatrovateľská služba
§6
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie sociálnej služby.
2. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje na území obce
Horňa a prednostne v domácnosti občana.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu splnenia podmienok na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
4. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadení alebo prerušení
poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ sociálnej
služby alebo rodinní príslušníci povinní písomne vyzvať poskytovateľa k zmene
zmluvných podmienok o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo jej
zrušenie. V prípade, ak prijímateľ opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci
nedoručia Obci Horňa do 30 dní výzvu podľa predchádzajúcej vety, Obec Horňa
odstúpi od uzatvorenej zmluvy.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje len v pracovné dni a to v pracovnom čase od 7:30
– 15:30.
§7
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa stupňa
odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, v prepočte na 22 pracovných dní
poskytovanej služby.
3. Úhrada za opatrovateľskú službu pre občanov obce Horňa sa ustanovuje vo výške
0,51 Eura za jednu hodinu pri II. stupni odkázanosti a 1,02 Eura pri III. stupni
odkázanosti.
4. Úhradu za opatrovateľskú službu platí klient podľa skutočného rozsahu poskytnutých
hodín za mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 5. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
5. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne
s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Článok V
Spoločné, prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§8
Spoločné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú
opatrovateľskú službu sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách, zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon
č.36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník.
2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom
výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.,
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
§9
Prechodné ustanovenia
1. Sociálne služby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31.12.2008 , sa po tomto dni
poskytujú podľa zákona účinného do 31.12.2008 a VZN č. 1/2003 o spôsobe určenia
úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Horňa
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu
službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného od
01.01.2009 a platného VZN najneskôr do 31.12.2010. Celková úhrada za opatrovateľskú
službu sa počas prechodného obdobia nemení.
§ 10
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN sa zrušuje VZN č.1/2003 Obce Horňa o spôsobe určenia úhrady a
spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Horňa.
§11
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Horni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
29.03.2010 uznesením č.24/2010. VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.03.2010. VZN
zvesené z úradnej tabule dňa 14.04.2010.
Účinnosť VZN dňa 15.04.2010.

Ján Pšak
starosta obce

