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Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2015
na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované Obcou Bojná
Obec Bojná na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej
republiky podľa § 6 ods. I. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, 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, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Obcou Bojná.
I.
Úvodné ustanovenia
čl. 1
1. Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle zákona 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 (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“):
- stanovenie postupu poskytovania sociálnych služieb,
- stanovenie výšky úhrad za poskytované služby,
- spôsob ich určenia a platenia

2. Obec Bojná (ďalej len „obec“) bude sociálne služby poskytovať alebo zabezpečovať
formou:
- terénnou – v domácom prostredí občana (ako opatrovateľská služba)
- pobytovou – v zariadeniach s celoročným pobytom
- poskytovanie stravovania a rozvoz stravy do domácností z jedálne ZŠ
3. Obec Bojná garantuje svojim občanom odbornú spôsobilosť osôb pre výkon úkonov
a prác
sociálnej služby zabezpečovanej Obcou Bojná

II.
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
čl. 2
1. Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je obec Bojná, si podá písomnú žiadosť (viď. Príloha
č. 1) na Obecnom úrade v Bojnej na sociálnu službu (ďalej len „žiadateľ“), ktorej súčasťou je i
potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave.
2.

Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec zabezpečí
zdravotný posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy s obcou. Pri vypracovávaní
posudku lekár postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.

3.

Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 zákona o
sociálnych službách, obec vypracuje sociálny posudok pre opatrovateľskú službu. Pri jeho
vypracovávaní postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.

4.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku Obec Bojná vyhotovuje posudok o
odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.

5.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec v zmysle § 80 písmena c) zákona
o sociálnych službách a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

6.

Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu v
súlade § 74 ods. 3 uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a
prijímateľom.
III.
Opatrovateľská služba
čl. 3
1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú zabezpečuje a poskytuje Obec
Bojná prostredníctvom Obecného úradu (ďalej len „poskytovateľ opatrovateľskej služby“)
v súlade s ustanovením § 41 a § 80 písm. e) zákona o sociálnych službách.
2.

Opatrovateľská služba v Bojnej sa poskytuje fyzickej osobe na základe zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom opatrovateľskej služby a
prijímateľovi sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby vyhotoví prijímateľovi
sociálnej služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa predloženej žiadosti o
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, súčasťou ktorej je aj právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

čl. 4
Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby a platenie úhrady
1. Poskytovateľ opatrovateľskej služby poskytuje prijímateľovi sociálnej služby úkony
opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách na základe sociálnej
posudkovej činnosti, v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Rozsah poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách.
2.

Za poskytnutý úkon opatrovateľskej služby sa ustanovuje sadzba 0,50 € za 1 hodinu.

3.

Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanie úkonov (viď. Príloha č. 2 )
opatrovateľskej služby za príslušný mesiac úhradu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín,
počas ktorých sa poskytovali úkony opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Úhrada za
úkony opatrovateľskej služby sa platí na účet určený poskytovateľom alebo v pokladni na
obecnom úrade. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí úhradu najneskôr do 30.dňa po uplynutí
príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli odpracované úkony.
IV. časť
Ostatné sociálne služby
čl. 5
Stravovanie v jedálni ZŠ a rozvoz jedál do domácnosti
V jedálni ZŠ v Bojnej, ktorej zriaďovateľom je Obec Bojná sa poskytuje stravovanie:
a) Občanom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
b) Občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav je odkázaný na stravovanie v zariadení
c) Osobám, ktorí si uplatnili právo na zabezpečenie základných životných podmienok v
rozsahu jedného teplého jedla denne
d) Ťažko zdravotne postihnutým občanom, ak nie sú v pracovnom pomere alebo v
obdobnom pracovnom pomere

Úhrada za poskytnuté stravovanie sa platí poštovou peňažnou poukážkou alebo bankovým
príkazom na účet určený zriaďovateľom ( účet Školskej jedálni v Bojnej).
Prijímateľ zaplatí úhradu za stravovanie najneskôr do 15.dňa po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola strava poskytnutá.
V.
Zrušovacie ustanovenia
čl. 6
Dňom účinnosti tohto nariadenia ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bojná
č.4/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby
VI.
Záverečné ustanovenia
čl. 7
1. Obecné zastupiteľstvo v Bojnej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
č. 10/2015 dňa 15.12.2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

Mgr. Jozef Stankovský PhD.,
starosta obce

PRÍLOHA Č. 1

ŽIADOSŤ

O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
Žiadateľ:
Meno:
Trvalý pobyt:

Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Adresa pobytu:

Okres:

Dátum narodenia:

Rodinný stav:

Štátne občianstvo:
telefónne č.:
Číslo občianskeho preukazu:
Poberateľ dôchodku/ov, druh dôchodku/ov:
Bývanie - druh bytu:

Počet izieb:

Počet osôb v byte:

v tom dospelí, zaopatrené deti:
nezaopatrené deti:
- Údaje o manželovi/manželke, nezaopatrených deťoch a ďalších spoločne
posudzovaných osobách, žijúcich v spoločnej domácnosti +
- údaje osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (rodičia, súrodenci, deti, vnuci, zať,
nevesta...)
Meno a priezvisko
dátum narodenia zamestnávateľ(škola) príbuzenský vzťah

Druh sociálnej služby (nehodiace sa prečiarknite):
1. Opatrovateľská služba
2. Zariadenie pre seniorov
3. Iné

Forma sociálnej služby (nehodiace sa prečiarknite):
1. terénna
2. ambulantná
3. denný pobyt
4. týždenný pobyt
5. celoročný pobyt

Odôvodnenie žiadateľa potreby poskytovania sociálnej služby:

Ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:
zákonný zástupca:
meno a priezvisko ...................................................................................

adresa ...................................................................................................... PSČ .......................
telefón ........................................................... e-mail ..............................................................

Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka)
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
Dňa ..........................................
..........................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých obci Bojná,
Bojná 201 956 01 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu až do vydania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento
súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Dňa ..........................................
..............................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu, alebo nie je schopný podpisu vlastnoručne, môže v jeho mene
a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť
aj iná fyzická osoba. Potvrdenie je potrebné priložiť k tejto žiadosti.
K žiadosti je potrebné doložiť kópie aktuálnych lekárskych nálezov (nie starších ako 6
mesiacov).
Adresa:
Obec Bojná, Obecný úrad Bojná, Bojná 201, 956 01 Topoľčany
tel.: 038/5364013, 5364012

Príloha č. 2
Úkony poskytované opatrovateľskou službou
1. Úkony sebaobsluhy, základné sociálne aktivity, dohľad a liečebný režim:
A. Sebaobslužné úkony:

a) hygiena
b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
c) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
d) obliekanie, vyzliekanie
e) mobilita, motorika
B. Základné sociálne aktivity:
a) sprievod
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní korešpodencii, pri nakupovaní
c) tlmočenie
C. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch o svoju domácnosť a pri vykonávaní
základných sociálnych aktivít
a) potreba dohľadu v určenom čase
b) potreba nepretržitého dohľadu
D. Dodržiavanie liečebného režimu
a) dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára,
b) pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí
2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
c) donáška jedla do domu
d) umytie riadu
e) bežné upratovanie v domácnosti
f) obsluha bežných domácich spotrebičov
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
h) starostlivosť o lôžko
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie
k)ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne
úkony spojené s vedením domácnosti, zabezpečenie úhrady platieb).

