Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice
č. 1/2018
o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice
Obec Ľubotice podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR 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 y d á v a t o t o v š e o b e c n e z á v ä z n é
n a r i a d e n i e.

Článok I
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky na základe
ktorých, Obec Ľubotice pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby
pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady (§ 72 ods. 2
zákona o sociálnych službách) za poskytovanie sociálnej služby v zmysle 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“).
(2) VZN upravuje pôsobnosť Obce Ľubotice vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálne
služby, zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb.
(3) Obec Ľubotice na svojom území poskytuje sociálne služby:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku opatrovateľskú službu, denný stacionár,
b) podporné služby – odľahčovaciu službu,
c) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného verejného poskytovateľa
sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu, a ak s tým fyzická osoba, ktorá žiada o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí, alebo zabezpečí poskytovanie
sociálnej služby u neverejného poskytovateľa.
Článok II
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
(1) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan s trvalým pobytom na
území obce Ľubotice na Obecnom úrade v Ľuboticiach.
(2) Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Obec Ľubotice zabezpečí:
a) lekársky posudok,

b) sociálny posudok,
c) posudok odkázanosti na sociálnu službu
a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
(3) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať obci písomnú
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Súčasťou žiadosti musí byť
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
(4) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie sociálnej služby si občan dohodne s
poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74
zákona o sociálnych službách.
(5) Obec Ľubotice zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle čl. I ods. 3 písm. c) tak, že
uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci poskytovateľ
sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť.
(6) Ak žiadateľ odmietne následne uzatvoriť s Obcou Ľubotice zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby, povinnosť Obce Ľubotice poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
Článok III
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba sa na území obce Ľubotice poskytuje ako terénna sociálna služba v
domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň
odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách je odkázaný na
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
(2) V rámci opatrovateľskej služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o
domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.
(3) Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti, určuje obec
v hodinách.
(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na tento druh
sociálnej služby.
(5) Opatrovateľská služba ako terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej
prirodzenom sociálnom prostredí spravidla v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 h.
(6) V prípade objektívnej potreby poskytovateľ sociálnej služby zváži poskytovanie
opatrovateľskej služby aj nad rámec vyššie uvedených časových limitov.
Článok IV
Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu
s ťažkým zdravotným postihnutím (ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom
fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
Článok V
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu
(1) Výška úhrady za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu je uvedená v závislosti od času a
doby jej poskytovania:
a) výška úhrady občana za 1 hodinu opatrovateľskej a odľahčovacej služby v čase od 8.00 h
do 16.00 h – 2 €,
b) výška úhrady občana za 1 hodinu opatrovateľskej a odľahčovacej služby nad rámec vyššie
uvedených časových limitov – 3 €.
(2) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ
sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o
poskytovaní sociálnej služby.
(3) Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú a odľahčovaciu službu platí občan najneskôr do 10.
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou
poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.
Článok VI
Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári
(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
sociálnu službu v tomto zariadení len na určitý čas počas dňa. Obec Ľubotice poskytuje sociálnu
službu klientom denného stacionára počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h podľa dohody
zmluvných strán.
(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanosti
na poskytovanie sociálnej služby.
(3) V dennom stacionári sa poskytujú:
a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- pracovná terapia,
b) obslužné činnosti - stravovanie,
c) ďalšie činnosti - záujmová činnosť
(4) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo fyzickej osobe, ktorá
zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí na účel spolupráce pri sociálnej
rehabilitácii.

Článok VII
Výška a spôsob úhrady za poskytnutú službu v dennom stacionári
(1) Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za:
a) odborné činnosti – bezplatne
b) obslužné činnosti – výška úhrady občana za stravovanie – 2,60 €/deň
c) ďalšie činnosti – výška úhrady občana – vo výške preukázaných ekonomicky oprávnených
nákladov.
(2) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ
sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o
poskytovaní sociálnej služby.
(3) Úhradu za poskytnutú službu v dennom stacionári platí občan najneskôr do 10. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou
na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
(1) Na konanie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice sa na tomto VZN o poskytovaní sociálnych služieb na
území obce Ľubotice uznieslo dňa 12.02.2018.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2016 z 13. júna 2016 o poskytovaní sociálnych
služieb na území obce Ľubotice.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.03 2018

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
starosta obce

