Obec Ďanová
VZN č. 1/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ďanová č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Obce Ďanová
Obecné zastupiteľstvo v Ďanovej v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.Toto VZN upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za
sociálne služby poskytované obcou Ďanová.
2. Obec Ďanová v súlade so zákonom o sociálnych službách poskytuje :
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú :
 Opatrovateľská služba
b) podporné služby :
 Odľahčovacia služba
3. Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych
služieb a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb sú upravené v príslušných ustanoveniach
zákona o sociálnych službách .
Článok 2
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku
§1
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt
na území Obce Ďanová a ktorá :
a) Je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
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
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2. 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 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom
znení
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 v aktuálnom znení
d) Ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou
3. Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe :
- Vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
v zdravotníckom zariadení
- Vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba
- Ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa zákona č. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v aktuálnom znení sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8
hodín mesačne.
4. Žiadateľ je povinný :
 Podať obci Ďanová písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu - opatrovateľskú službu,
 poskytnúť pre účely lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti požadované
doklady
 k žiadosti doložiť doklad o príjmoch a majetkových pomeroch žiadateľa
a osôb žijúcich so žiadateľom v spoločnej domácnosti
 umožniť zhotoviteľovi sociálneho a zdravotného posudku posúdiť jeho
rodinné prostredie a individuálne potreby
5. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti
na poskytovanie sociálnej služby vyhotovené Obcou Ďanová.
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi v mieste jeho trvalého bydliska v pracovné
dni týždňa v rozsahu minimálne 1 hod. denne a maximálne 7,5 hod. denne v obvyklom
pracovnom čase od 7.30 do 15.30 hod., pokiaľ sa obec s opatrovaným nedohodne inak.
§2
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Výška úhrad za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby sa stanovuje na 2,0 € .
2. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti
určuje obec Ďanová v hodinách v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby po dohode
s prijímateľom sociálnej služby.
3. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, rozsah úkonov opatrovateľskej služby,
výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní
opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
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4. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa skutočného rozsahu
hodín poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť,
základných sociálnych aktivít a dohľadu v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom
mesiaci.
5. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,
v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca v pokladni Obecného úradu Ďanová, príp. bezhotovostným
prevodom na účet obce Ďanová.
6. 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 (zák.č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v.z.n.p.)
7. Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu im musí zostať mesačne
najmenej 1,4 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
8. Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú
službu alebo jej časť, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba
(rodičia, deti a pod.) Odseky 6.-7. sa nepoužijú. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť
s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
9. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia sociálnych služieb alebo pri
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 pracovných dní je
občan povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo o jej zrušenie.
Článok 3
Podporné služby
§1
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v obci Ďanová podľa zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorou sa poskytuje
alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas
obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
3. Obec je povinná poskytnúť odľahčovaciu službu fyzickej osobe v rozsahu najmenej 12
hodín denne formou:
- terénnej sociálnej služby
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4. Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely
poskytovania odľahčovacej služby je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny, na základe ktorého je fyzická osoba odkázaná na opatrovanie.
5. Fyzická osoba podáva obci Ďanová písomnú žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby
v dostatočnom predstihu, minimálne dva týždne vopred. Vzor žiadosti tvorí prílohu tohto
VZN. Súčasťou žiadosti sú doklady preukazujúce výšku príjmu žiadateľa.
§3
Výška a spôsob úhrady za odľahčovaciu službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu
v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto všeobecne záväzným
nariadením.
2. Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady za túto sociálnu
službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona
o sociálnych službách.
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa
primerane zákon o sociálnych službách v aktuálnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v aktuálnom znení, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v aktuálnom znení a zákon č.
601/2003 Z. z. o životnom minime v aktuálnom znení.
2. VZN č. 1 /2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za

sociálne služby na území Obce Ďanová bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Ďanovej č. 5 - 2016 zo dňa 18.03.2016.
Toto VZN obce Ďanová nadobúda účinnosť od 09. 04. 2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa: 24.03.2016
VZN zvesené z úradnej tabule obce a z internetovej stránky obce dňa: 8.04.2016

Ing. Miroslav Ďanovský
starosta obce Ďanová
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(vzor)
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
Odľahčovacia služba
1/
Údaje o fyzickej osobe (žiadateľovi):
Meno a priezvisko, titul
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu
Rodinný stav
Štátne občianstvo
Sociálne postavenie
2/
Údaje o opatrovanej osobe
Meno a priezvisko, titul
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu
Dôvod, pre ktorý je osoba opatrovaná
Druh sociálnej služby, ktorá sa bude poskytovať opatrovanej osobe počas čerpania odľahčovacej služby:
- odľahčovacia služba
Súhlas opatrovanej osoby s poskytovanou sociálnou službou:
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Vyjadrujem svoj súhlas s poskytovaním vyššie označenej sociálnej služby počas doby čerpania odľahčovacej
služby mojím opatrovateľom. Zároveň dávam podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov súhlas Obci Ďanová na spracovanie svojich osobných údajov na účel
poskytovania sociálnej služby.
V ...................... dňa ..................

podpis opatrovanej osoby
(resp. zákonného zástupcu, ak nie je opatrovníkom)
3/
Odôvodnenie žiadosti

4/
Obdobie poskytovania odľahčovacej služby:
Deň začatia poskytovania odľahčovacej služby: ................
Obdobie trvania odľahčovacej služby: od........... do ............
5/
Príjmy žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb*:
Dôchodok/dôchodky žiadateľa: druh, výška dôchodku(ov), dátum priznania:
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Iné príjmy žiadateľa (príjmy zo závislej činnosti, podnikania, z prenájmu majetku, prijaté výživné, dávka v hmotnej
núdzi, opatrovateľský príspevok, rodičovský príspevok, výnosy z cenných papierov, dávka v nezamestnanosti
a iné dávky zo systému sociálneho poistenia a pod.). Druh a výšku príjmu:
Príjmy manžela/manželky žiadateľa:
Príjmy iných spoločne posudzovaných osôb (najmä príjmy rodičov nezaopatreného dieťaťa, ktoré je žiadateľom)
* žiadateľ predloží doklady o príjme požadované zo strany poskytovateľa sociálnej služby
6/
Vyhlásenie žiadateľa:
Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol (a) pravdivo. Som si vedomý právnych následkov, uvedenia
nepravdivých údajov ako aj toho, že neprávom prijaté dávky (služby) som povinný(á) nahradiť.
V ................. dňa .................
podpis žiadateľa (resp. zákonného zástupcu žiadateľa)
Doklady, ktoré je nutné k žiadosti o uzatvorenie zmluvy priložiť:
- Posudok vydaný úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia opatrovanej osoby
- Doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadateľ je opatrovníkom ťažko zdravotne postihnutej osoby
- Potvrdenie o príjmoch žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok
- Potvrdenie o príjme za kalendárny mesiac, v ktorom je žiadosť podaná ak sa jedná o žiadateľa, ktorý je ženatý
alebo o žiadateľku, ktorá je vydatá, je potrebné predložiť potvrdenia za oboch manželov
- Čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa*
- Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti opatrovanej osoby*
- Súhlas so spracovaním osobných údajov*
- Vyhlásenie o oboznámení sa s platbami za sociálnu službu*
Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má sociálna služba poskytovať
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Bydlisko
Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním :
1. Úspory a cenné papiere :*
- úspory áno – nie, ak áno v sume ..................EUR
- cenné papiere áno – nie, ak áno v hodnote .................EUR
2. Nehnuteľnosti :*
- poľnohospodárska pôda s výmerou ................ m2 áno – nie
- rodinný dom, byt, rekreačná chata, chalupa áno – nie
- iná nehnuteľnosť ( charakteristika ) áno – nie
3. Miestnosti neslúžiace na bývanie, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojovanie životných potrieb :*
- garáže áno – nie
- ateliéry áno – nie
- skladištia áno – nie
- iné áno – nie
4. Hnuteľné veci vysokej hodnoty :*
- zbierky vyššej hodnoty ( známky, obrazy, zlato ) áno – nie
- viac farebných TVP, HIFI zostáv ( uviesť koľko ) áno – nie
- väčšie množstvo poľnohospodárskych zvierat a hydiny, ktorých chov prevyšuje potreby moje a mojich
rodinných príslušníkov áno – nie
- motorové vozidlo (á) áno – nie
- iné hnuteľné veci vysokej hodnoty, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojenie životných a osobných
potrieb áno – nie
5. Iný majetok (uveďte):*
Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
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* ( vhodné zakrúžkujte )
V ..................... dňa .................
overujúci orgán
Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Bydlisko

podpis občana

Týmto potvrdzujem, že menovaný/á je / nie je* nositeľom prenosného ochorenia ........................................ (ak
áno, uveďte názov ochorenia) a bola / nebola* mu nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy/nákazu vyššie
uvedenou chorobou.
V ................... dňa ......................
odtlačok pečiatky a podpis lekára

Vyhlásenie
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Bydlisko
svojím podpisom vyhlasujem, že som bol/bola oboznámený/á s Cenníkom platieb za poskytovanie
opatrovateľskej služby, ktoré sú uvedené vo VZN obce .............. č. ................
V .................. dňa ...................
podpis žiadateľa (resp. zákonného zástupcu)

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Bydlisko
Týmto udeľujem podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas
Obci Ďanová so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel uzatvorenia
zmluvy a poskytovaní sociálnej služby, následného poskytovania sociálnej služby a vedenia evidencie žiadostí
v súlade s osobitnými právnymi predpismi v oblasti archívnictva a registratúry.

V .................. dňa ...................

podpis žiadateľa (resp. zákonného zástupcu)

