Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany č. 1/2019
o opatrovateľskej službe
a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu
Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch 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 predpisov 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.
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:
a) podmienky poskytovania opatrovateľskej služby na území obce,
b) výšku úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu,
c) povinnosť občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla
neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu sumu,
d) spôsob úhrady za opatrovateľskú službu,
2. Sociálne služby podľa ods. 1 sa financujú z rozpočtu obce.
§2
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Žitavany
a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Žitavany, ktorá pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných
životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo v kontaktu so
spoločenským prostredím.
2. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby, ktorá sa podáva na obecný úrad.
3. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe schválenia písomnej žiadosti
o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
4. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec
Žitavany cestou obecného úradu, ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu.
5. Na konanie o odkázanosti sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy
o správnom konaní.
6. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce
v zmysle § 13 ods. 5 zákona 369/1990 o obecnom zriadení.
7. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu
odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
8. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej
služby, ako aj platení úhrady za sociálnu službu.
9. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana v pracovných dňoch
spravidla od 8,00 hod. do 16,00 hod.
10. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na
tento druh sociálnej služby.

§3
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Žitavany ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
2. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby obci Žitavany cestou Obecného úradu v Žitavanoch.
3. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý
je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
4. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť poskytnúť
mu sociálnu službu sa považuje za splnenú.
5. Obec Žitavany je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď
s uvedením dôvodu výpovede.
6. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
7. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto
VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť
dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
8. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.
§4
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať
opatrovateľskú službu
1. 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 za
opatrovanie podľa osobitného predpisu.
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou
§5
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 2,00 Eur za hodinu poskytovanej služby.
2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za
kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší euro cent nadol.
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne
s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
5. Obec Žitavany v súlade so zákonom o sociálnych službách hradí (prispieva) na
poskytovanú opatrovateľskú službu poskytovateľom na základe zmluvy mzdu vždy do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca.

§6
Spoločné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytované sociálne služby sa
primerane použije zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, Zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
§7
Zrušovacie ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavany č.
3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
§8
Záverečné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavany č. 1/2019 o opatrovateľskej službe
a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Žitavanoch na svojom 5. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 30.05.2019 uznesením č. 49/2019.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Obecného úradu v Žitavanoch, t. j. dňom 18. 06. 2019.

Mgr. Edita Grzybová
starostka obce

