
Obec Brestovany, J.Nižnanského 6, 919 27 Brestovany

Obec Brestovany na základe samostatnej pôsobnosti podľa č. 67  a 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 č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  /živnostenský 

zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnych službách“/, zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva

                                                               

Všeobecne záväzné nariadenie

č.6./2012
o poskytovaní sociálnych služieb

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch
Dňa:  ...17.7.2012.....................           Uznesením č. ..30/2012 – OZ........
Vyhlásené vyvesením dňa: 18.7.2012
Nadobúda právoplatnosť dňa: 
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Čl. I
Úvodné ustanovenie

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej  len „VZN“/ upravuje pôsobnosť Obce 
Brestovany vo veciach:
a/ rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu,
b/ poskytovania a zabezpečovania sociálnej služby,
c/ spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby.

2/ Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba podľa § 3 ods. 2 zákona č. 448/2009 Z.z. 
o sociálnych službách, pričom Obec Brestovany poskytuje:
a/ základné sociálne poradenstvo,
b/ opatrovateľskú službu v domácnosti občana /terénny typ služby/,
c/ podporné služby – stravovanie.

3/ Sociálna služba sa môže poskytnúť iba občanovi s trvalým pobytom na území Obce
Brestovany. 

Čl. II
Opatrovateľská služba

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 pi úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

2/ Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 
službách. Rozsah jednotlivých úkonov bude určený individuálne na základe sociálnej 
posudkovej činnosti v hodinách.

3/   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 sa fyzickej osobe vykonávajúcej 
opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení alebo 
odľahčovacia služba. Fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa 
poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje  
opatrovateľská služba v rozsah najviac osem 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.

4/ Opatrovateľom podľa § 84  ods. 9 je fyzická osoba, ktorá
a/ má   úplné    stredné   odborné    vzdelanie    získané   v    študijnom odbore so zameraním 
na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa 
osobitného predpisu, alebo
b/ absolvoval akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín. 
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Čl. III
Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby

1/ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu /§92 ods. 2 zákona o sociálnych 
službách/ sa podáva prostredníctvom Obecného úradu Brestovany na Spoločný obecný úrad 
Trnava, oddelenie sociálnych vecí. Súčasťou žiadosti je lekársky nález vypracovaný lekárom, 
s ktorým má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o  poskytovaní zdravotnej starostlivosti, čestné 
vyhlásenie o majetkových pomeroch, overené matrikou obce, a rozhodnutie o dôchodku.

2/ Na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby /ďalej len „žiadateľ“/  na pomoc inej 
fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu žiadateľa lekárom na základe 
zmluvy s obcou. Pri lekárskej posudkovej činnosti sa postupuje podľa ustanovení § 49 zákona 
o sociálnych službách. 

3/ Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na opatrovateľskú 
službu je posudzovanie 
a/ individuálnych predpokladov žiadateľa,
b/ rodinného prostredia žiadateľa,
c/ prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti.

Sociálny posudok obsahuje znevýhodnenia žiadateľa v oblasti sebaobslužných úkonov, 
úkonom starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Sociálnu posudkovú činnosť na účely 
posudzovania odkázanosti na opatrovateľskú službu vykonáva sociálny pracovník obce.

4/ Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku obec vyhotovuje posudok 
o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje
a/ stupeň odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby,
b/ znevýhodnenie žiadateľa v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju 
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c/  určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

5/ Na základe posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu obec v zmysle §80 písmeno c/ 
a § 92 ods. 9 zákona o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na opatrovateľskú 
službu.

6/ Žiadateľ na    základe  rozhodnutia   o   odkázanosti    na    opatrovateľskú službu v súlade 
s §74 ods. 3 zákona o sociálnych službách je povinný podať obci písomnú žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Žiadosť obsahuje:
- meno, priezvisko žiadateľa /fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba/, 
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
- doklady o majetkových pomeroch,
- deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby,   
- iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy /rozhodnutie o dôchodku/.
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Čl. IV
Poskytovanie opatrovateľskej služby

1/ Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti 
na poskytovanie opatrovateľskej služby  a zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby 
uzatvorená podľa § 74 ods. 7 zákona o sociálnych službách. 
2/ Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom prostredí žiadateľa.
3/ Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu, počas ktorej sú splnené podmienky trvania 
nároku na tento druh sociálnej služby.
4/ Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť Obci Brestovany do 8 dní 
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a tiež 
zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za 
opatrovateľskú službu. 

Čl. V
Spôsobu určenia a platenia úhrady za úkony opatrovateľskej služby

1/ Poskytovateľ opatrovateľskej služby poskytuje prijímateľovi úkony podľa prílohy č. 4 
zákona o sociálnych službách na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa určuje v hodinách.  

2/ Prijímateľ  opatrovateľskej služby je povinný uhradiť za poskytované úkony podľa ods. 1 
hodinovú sadzbu vo výške 1 € na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

3/ Za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby platí prijímateľ úhradu mesačne pozadu, 
ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa poskytovali úkony opatrovateľskej 
služby a hodinovej sadzby. 

4/ Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu /zákon č 601/2001 i životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov/ .

Čl. VI
Podporné služby

Stravovanie

1/ Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá o tento druh podpornej služby má záujem, 
je poberateľom invalidného, starobného  dôchodku a nie je ekonomický činný. Stravovanie je 
zabezpečené v pracovných dňoch. 
2/ Výška príspevku Obce Brestovany pre tento druh služby je 0,90€. Prijímateľ uhrádza 
1,20€.
3/ Obec vedie zoznam záujemcov o možnosť stravovania. Po zaradení záujemcu do zoznamu,  
bude záujemcovi strava poskytovaná od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
4/ Prijímateľ uhrádza sumu vopred podľa počtu pracovných dní v mesiaci vždy v poslednú
stredu v mesiaci.
5/  Prijímateľ služby – stravník je povinný dodržiavať nasledovné pravidlá:
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- zo stravovania sa môže odhlásiť na dobu v trvaní minimálne 3 po sebe nasledujúce 
pracovné dni

- v prípade odhlásenia na dobu kratšiu ako 3 pracovné dni bude prijímateľ písomne 
upovedomený obecným úradom o vyradení zo zoznamu stavovania

- v prípade opätovného porušenia bude prijímateľ vyradený zo stravovania

- opätovné prihlásenie je možné po 3 mesiacoch od vyradenia zo stravovania

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

1/ Zrušuje sa VZN č. 2/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za 
opatrovateľskú službu na území obce Brestovany.
2/ Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Brestovanoch dňa ..17.7.2012..............
3/ Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb nadobúda účinnosť dňom
1.8.2012.

   Ing. Gabriel Jozef
             starosta obce 
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Vyjadrenie lekára
o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu

Žiadateľ: ..........................................................................     .......................................
                             Priezvisko (u žien aj rodné)                                        Meno

Narodený: .............................................     .....................................    .........................
                   deň, mesiac, rok                              miesto                                 okres

Bydlisko: ....................................................    ......................................       .................
                         ulica - číslo                                       mesto                                PSČ
Anamnéza (rodinná, osobná, pracovná):

Objektívny nález (status praesens generalis, v prípade orgánového postihnutia i status 
praesens localis):

Duševný stav, prípadne prejavy narušujúce kolektívne spolunažívanie
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Diagnóza (slovensky)                                         Štatistická značka hlavnej choroby podľa
                                                                                               medzinárodného zoznamu

a) hlavná
b) ostatné choroby

chorobné stavy

Prílohy: výsledky z chirurgického, interného, neurologického, psychiatrického, 
ortopedického, popr. laboratórneho vyšetrenia 

Vyšetrenia:
- RTG pľúc 

- výter z hrdla

- bezinfekčnosť       

Je schopný chôdze bez cudzej pomoci                           Áno – Nie*

Je pripútaný trvale – prevažne na posteľ                     Áno – Nie*

Je schopný sám sa obslúžiť                                            Áno – Nie*

Pomočuje sa:    trvale                                                      Áno – Nie*
                           občas                                                      Áno – Nie*    
                           v noci                                                      Áno – Nie*

Potrebuje lekárske ošetrenie: trvale                              Áno – Nie*
                                                   občas                              Áno – Nie*

Je pod dohľadom špecializovaného oddelenia NsP napr. interného, pľúcneho, 
neurologického, psychiatrického, ortopedického a chirurgického, poradne diabetickej, 
protialkoholickej a pod.                                                  
                                                                                          Áno – Nie*

Potrebuje osobitnú starostlivosť – akú:

Iné údaje:
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V.............................. dňa ...........................

                                                                                 ......................................................
                                                                                      podpis vyšetrujúceho lekára

   


