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OBEC TURÍK na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
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, vydáva pre
územie obce Turík toto samosprávne všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad
za poskytované sociálne služby
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Toto nariadenie v zmysle zákona č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a) definuje druh a formu sociálnych služieb poskytovaných v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Turík
b) definuje spôsob a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle
zákona.
2) Obec Turík poskytuje:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu – opatrovateľská služba,
b) podporné služby – odľahčovacia služba.
3) Sociálne služby sa poskytujú a zabezpečujú terénnou formou fyzickej osobe v jej prirodzenom
domácom prostredí.
4) Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych služieb
a povinnosti prijímateľa sociálnych služieb sú upravené v príslušných ustanoveniach zákona.
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 je odkázaná
a) na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3
zákona,
b) na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.
2) Opatrovateľská služba sa poskytuje na území obce Turík fyzickej osobe – prijímateľovi služby
s trvalým pobytom v obci.

3) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu upravuje zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona.
§2
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 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č.
447/2008 Z.z.,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak
a) fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
v zdravotníckom zariadení,
b) fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok za opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., sa poskytuje opatrovateľská služba v
rozsahu najviac osem hodín mesačne.
§3
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby vydané Obcou Turík.
2) Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny
rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu
odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa poskytovateľ sociálnej
služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v
zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
3) Ak občan žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedeného v
rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný písomne doručiť žiadosť o
zvýšenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby aj s doložením nového lekárskeho
nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby, a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo
zdravotnej dokumentácie pre účel opätovného lekárskeho posúdenia.
4) Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa
sociálnej služby v pracovných dňoch a to v dvoch časových pásmach:
a) v čase od 07.oo hod. do 15.oo hod.,
b) v čase od 07.oo hod. do 19.oo hod. – len v prípade odľahčovacej služby.
5) Ak prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba opakovane
znevažuje alebo inak útočí na osobu opatrovateľa, poskytovateľ ukončí výkon opatrovateľskej
služby odstúpením od zmluvy.
6) Pri hospitalizácii, pri umiestnení prijímateľa sociálnej služby do zariadenia alebo pri prerušení
poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní, je občan (rodinní príslušníci,
resp. opatrovateľ) povinný písomne informovať poskytovateľa o tejto skutočnosti a následne
formou dodatku k zmluve deklarovať zmenu zmluvných podmienok. V prípade, ak prijímateľ
opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci nedoručia obci do 30 dní oznámenie podľa
predchádzajúcej vety, poskytovateľ odstúpi od uzatvorenej zmluvy.
§4

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu
1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v rozsahu podľa § 15 ods. 1 zákona, je
stanovená najmenej vo výške 65 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi. Výška úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú Obcou Turík ktorú platí opatrovaný je 1,98 € za 1 hodinu. Výška úhrady sa bude
meniť na základe dodatku ku VZN, alebo novým VZN.
2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu
hodín poskytnutých úkonov sociálnej služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská
služba poskytla.
3) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby po skončení príslušného
mesiaca, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Úhradu je možné realizovať bezhotovostnou platbou na účet obce,
poštovou poukážkou alebo osobne do pokladne Obecného úradu Turík prípadne priamo
poskytovateľovi sociálnej služby.
4) V prípade, že žiadateľ o opatrovateľskú službu žiada o poskytovanie služby nad rámec počtu
hodín podľa stupňa odkázanosti, bude táto služba poskytnutá nad stanovený rozsah za úhradu
vo výške skutočných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. 3,30 € za hodinu.
5) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s
poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Článok 3
Podporné služby
§5
Odľahčovacia služba
1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z.z., ktorou sa poskytuje
fyzickej osobe 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) Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná v rozsahu najmenej 12 hodín
denne formou terénnej sociálnej služby, alebo pobytovej sociálnej služby .
4) Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely
poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným ÚPSVaR.
5) Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o
poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona.
6) Fyzická osoba podáva obci písomnú žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby v
dostatočnom časovom predstihu, minimálne mesiac vopred.
§6
Výška a spôsob úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu
1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu v
sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto nariadením.
2) V prípade, že odľahčovacia služba je fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovateľskej
služby, spôsob a výška úhrady sa určí podľa § 4 tohto nariadenia.
3) Úhrada za odľahčovaciu službu, ktorá je poskytovaná v pracovných dňoch fyzickej osobe
formou opatrovateľskej služby po 15.oo hodine sa zvyšuje za každú začatú hodinu na 3,30 € za
hodinu.
4) V prípade, že odľahčovacia služba je poskytovaná fyzickej osobe formou pobytovej služby,
spôsob a výšku úhrady určí poskytovateľ.
Článok 4

Spoločné a záverečné ustanovenia
§7
Spoločné ustanovenia
1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytované sociálne služby sa
primerane použije zákon č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.
§8
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Turíku schválilo toto nariadenie na svojom zasadnutí dňa 3.11.2015
uznesením č. 10/2015.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.12. 2015.

Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce

