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 Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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 v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych 
službách)  

vydáva  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 2 / 2015 

O poskytovaní sociálnych služieb a úhrade za poskytované sociálne služby. 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je  

a) poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb  

b) spôsob a výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb  

c) okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba (prijímatelia sociálnej služby) 

 

Článok 2 

Poskytované služby 

1. Obec Soblahov poskytuje alebo zabezpečí poskytovanie týchto sociálnych služieb v súlade s 
§ 80 písm. e), f) a g) zákona o sociálnych službách:  

a) opatrovateľská služba 

b) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného verejného alebo neverejného 

poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu. 

 

Článok 3 

Opatrovateľská sociálna služba 

1. Opatrovateľskú službu podľa §41 ods.1 možno poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom 
v obci Soblahov: 

a) ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách  

b) ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 
službách.  
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2. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí v 
pracovné dni týždňa, v obvyklom pracovnom čase od 07.00 do 15.30 hod. , pokiaľ sa obec s 
opatrovaným nedohodne inak.  

3. Sociálnu službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:  

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová forma sociálnej  služby, 

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na 
opatrovanie podľa osobitného predpisu,  

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.  

4. Sociálna služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu, lekárskeho posudku, sociálneho posudku, právoplatného rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

5. Rozsah úkonov sociálnej služby určí obec podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej odkázanosť fyzickej osoby) na 
základe lekárskeho posudku, sociálneho posudku, právoplatného rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu a zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v hodinách. Minimálny rozsah 
úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti 
fyzickej osoby posúdený posudkovým lekárom obce.  

6. Sociálna služba sa poskytuje na základe posudkovej činnosti obce o odkázanosti fyzickej 
osoby na túto sociálnu službu.  

7. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa použijú ust. § 49 až 51 zákona o sociálnych 
službách. 

Článok 4 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

1. Obec poskytuje sociálnu službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
podľa § 74 zákona o sociálnych službách. 

2. Fyzická osoba -  ďalej prijímateľ sociálnej služby, ktorá má záujem o poskytnutie sociálnej 
služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej 
služby na Obecný úrad Soblahov. 

3. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy, možno tieto skutočnosti zmeniť 
číslovaným dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodnú.  

4. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 
kalendárnych dní.  

5. Obec môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ak:  
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a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä 
tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí 
dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a to ani v dodatočne určenej lehote, ktorá nebude 
kratšia ako 10 kalendárnych dní,  

b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí číslovaný dodatok k zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby podľa bodu 3. tohto článku, 

c) rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.  

6. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa bodu 5 tohto článku obec doručí prijímateľovi 
sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.  

7. Pri prerušení poskytovania sociálnej služby prijímateľa, z dôvodu hospitalizácie, alebo z 
iných dôvodov, na dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní, je prijímateľ sociálnej služby 
povinný písomne požiadať obec o zmenu zmluvných podmienok v zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby formou číslovaného dodatku alebo jej zrušenie.  

8. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť obci Soblahov do ôsmich dní zmeny v 
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v 
príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu 
službu. 

Článok 5 

Výška a spôsob úhrady za úkony sociálnej služby a platenie úhrady 

1. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľovi sociálnej služby úkony sociálnej 
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 sociálnej služby sa určuje v hodinách.  

 
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť za poskytnuté úkony sociálnej služby sadzby 

podľa prílohy č. 1 tohto VZN. 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnuté úkony sociálnej služby 
poskytovateľovi sociálnej služby podľa svojho príjmu a majetku v súlade s ustanoveniami § 
72 ods. 8 a § 73 zákona o sociálnych službách.  

4. Za poskytovanie úkonov sociálnej služby platí prijímateľ sociálnej služby úhradu do 10. 
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca, ktorá sa určí ako súčet jednotlivých úkonov 
sociálnej služby, podľa sadzieb uvedených v prílohe č.1 tohto VZN. Spôsob platenia úhrady 
za úkony sociálnej služby určí poskytovateľ sociálnej služby a bude súčasťou zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby. 

5. Spôsob platenia úhrady za sociálne služby: 

a) v hotovosti do pokladne obce Soblahov, 

b) bezhotovostne na účet obce Soblahov. 
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Článok 7  

Záverečné ustanovenia  

1. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vo veci sociálnej služby vydaného Obcou Soblahov 
je Krajský súd v Trenčíne. 

2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby obcou Soblahov 
vykonáva Komisia sociálna a zdravotná pri Obecnom zastupiteľstve obce Soblahov a hlavný 
kontrolór obce Soblahov v zmysle platných predpisov. 

3. Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2004 schválené 
uznesením č. 2/8-2003 dňa 10.12.2003 a Dodatok č. 1 k uvedenému VZN č. 2/2004. 

4.  VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Soblahove dňa 1.4.2015 
uznesením č. ........../2-2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli obce.  

 

Soblahov, 9.3.2015 

 

 

        Marian Hudec v.r. 

         starosta obce 

 

 
Príloha:  
1. Príloha č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaných sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 
sociálne služby 

 

_____________________________________________________________________________ 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 17.3.2015  a zverejnený na www.soblahov.sk. 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:  ..................  

VZN vyvesené na úradnej tabuli:  ........................... 

VZN zvesené z úradnej tabule:   ............................. 

VZN nadobúda účinnosť:   .......................... 

Potvrdené:     ....................... 
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Príloha č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaných sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 
sociálne služby 
 
 
Názov a krátke opísanie úkonu opatrovateľskej 
služby 
 

 
Merná 
jednotka 

 
Výška úhrady 
v EUR 

Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru  úkon 1,0 
Zohrievanie jedla úkon 0,5 
Donáška jedla do domu úkon 0,6 
Starostlivosť  o lôžko  úkon 0,5 
Sprievod: na lekárske vyšetrenie v Soblahove úkon 1 
Na vybavenie úradných záležitostí v Soblahove úkon 0,5 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju 
domácnosť a pri vykonávaní základných aktivít (ďalej 
len dohľad) 

1 hod. 3,3 

 
* Výška úhrady za sociálne služby sa upraví podľa potreby na základe schválenia OcZ obce 
Soblahov 
 


