VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce v súlade s ustanovením § 6, ods. 1, § 11 ods.
4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce v zmysle ust. § 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov a 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 vydáva pre územie obce Spišské Tomášovce
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje druh, rozsah poskytovanej sociálnej služby a sumy
úhrady, ktoré platí prijímateľ za sociálne služby poskytované Obcou Spišské Tomášovce.
Čl. II
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Obec vo svojej pôsobnosti rozhoduje o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Posudková
činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34-41 zákona 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 je zdravotná posudková činnosť a sociálna
posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým
zdravotný postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na
sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a na opatrovateľskú službu.
2. Konanie vo veci odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (príloha č.1).
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho
lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo
udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
Zdravotná posudková činnosť
1. Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré
vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník, pričom vychádza lekárskeho nálezu,
posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo
zdravotnej dokumentácie.
2. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný
posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
3. Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu zmluvného
lekára, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický
s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je trvalý
a nemožno očakávať zlepšenie.

Sociálna posudková činnosť
1. Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie jej
schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením.
2. Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie
fyzickej osoby do spoločnosti. Hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej
poskytuje rodina. Hodnotenie podmienok bývania vrátane dostupnosti verejných služieb
a prístupnosti stavieb verejných služieb a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia
podľa osobitného predpisu. Vykonáva ju sociálny pracovník obce.
3. Pri posudzovaní neplnoletej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci, ktorá vyplýva
z bežnej rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého
veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
4. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada
o poskytnutie sociálnej služby; táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby
a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Vykonáva ju sociálny pracovník
obce.
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Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
Na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec vyhotoví posudok o odkázanosti na
opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje:
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
návrh druhu sociálnej služby
určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Tento posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre obec na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Ak fyzická osoba naďalej má záujem
o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať obci písomnú žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Súčasťou žiadosti je aj právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu
Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu
vydaný inou obcou (§92 ods. 9 zákon o sociálnych službách).
Čl. III
Zmluva o poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby. Zmluva musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa
opatrovateľskej služby zrozumiteľný.
2. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať
písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na Obci
Spišské Tomášovce
3. Písomná žiadosť (príloha č. 2) musí obsahovať:

4.
5.
6.
7.
8.

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,
dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať prijímateľovi,
c) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať prijímateľovi,
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
e) doklady o majetkových pomeroch,
f) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby, čas a miesto poskytovania
opatrovateľskej služby,
g) potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej soby, ktorej sa
má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne
posudzujú a spoločne sa započítavajú.
K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba
priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si
to účastníci v tejto zmluve dohodli.
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, obec
a prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať „Zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby“ kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť
dlhšia ako 30 dní.
Obec môže jednostranne vypovedať „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,“ ak
 prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo „Zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby“ najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré
narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú
službu,
 je zmenený účel poskytovanej opatrovateľskej služby tak, že zotrvanie na „Zmluve
o poskytovaní sociálnej služby,“ by pre obec znamenalo zrejmú nevýhodu,
 obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.
Čl. IV
Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou formou
v prirodzenom sociálnom prostredí FO s trvalým pobytom v obci Spišské Tomášovce.
2. 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 pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa č. 4 zákona o sociálnych
službách.
3. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách v súlade
so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa dohodnú v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
4. Opatrovateľskú službu obec neposkytne ak sa odkázanej fyzickej osobe:
a) poskytuje celoročná pobytová sociálna služba;

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie alebo osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008;
c) bola nariadená karanténa alebo pobyt v zdravotníckom zariadení;
d) ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
Čl. V
Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby
1.
2.

3.
4.

Obec si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanej osobe. Opatrovateľky
u opatrovanej osoby je možné striedať podľa potreby, aby bola každá opatrovateľka
rovnako vyťažená.
Donáška jedného nákupu sa zabezpečuje maximálne z dvoch obchodov, ktoré sú
najbližšie k bydlisku opatrovanej osoby. Nákupy a ostatné úkony starostlivosti o svoju
domácnosť sa poskytujú výhradne pre potreby opatrovanej osoby a nie pre rodinných
príslušníkov.
V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba
zabezpečuje podľa personálnych možností opatrovateľskej služby a za spoluúčasti
rodinných príslušníkov.
Ak fyzická osoba, ktorej je poskytovaná opatrovateľská služba, opakovane znevažuje
alebo inak útočí na osobu opatrovateľa, obec ukončí výkon opatrovateľskej služby
odstúpením od zmluvy.
Čl. VI
Podporná sociálna služba
Stravovanie v Školskej jedálni Spišské Tomášovce

1. Stravovanie možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v obci Spišské Tomášovce,
ktorého stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorý:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšil dôchodkový vek.
2. Stravovanie sa poskytuje osobným odberom stravy zo Školskej jedálne v Spišských
Tomášovciach.
3. Fyzická osoba má za podmienok ustanovených zákonom a tohto VZN nárok na dovoz stravy
do domácnosti. Dovoz stravy sa zabezpečuje občanom z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, alebo nepriaznivého stavu, resp. dôchodkového veku.
4. Finančný príspevok na stravu a donášku stravy – podporná sociálna služba. Túto
sociálnu podpornú službu obec poskytuje
- poberateľom dôchodkovej dávky, t. j. starobného, invalidného, ktorí majú v obci trvalý
pobyt.
-obyvateľom, ktorí vlastnia preukaz ZŤP
Týmto obyvateľom obec finančné prispieva na jeden obed sumou:
0,50 €
zvyšný rozdiel hradí prijímateľ stravy. Cenovú kalkuláciu hodnoty jedla
(surovinové,
osobné, vecné náklady) určuje dodávateľ stravy na základe Zmluvy o stravovaní.
Za donášku stravy prijímateľ tejto podpornej sociálnej služby platí obci úhradu nasledovne:
- Pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou :

0,50 € obedár/deň
Pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností pre
dva obedy do jednej domácnosti sumou:
1,- € 2 obedáre/deň
- Pre FO, ktorým je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou:
0,50 € obedár/deň
Obec odmietne poskytnúť finančný príspevok na tieto sociálne služby tým obyvateľom obce,
ktorí majú finančné záväzky voči obci (dane, miestne poplatky a pod.)
-

Čl. VII
Práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej služby
Práva prijímateľa:
1. Poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorej cieľom je posilnenie sebestačnosti,
zabráneniu sociálnej exklúzii a podpora jej začlenenia do spoločnosti.
2. Právo na finančné príspevky podľa bodu 4 čl. V s výhradou v prípade záväzku voči
obci.
Povinnosti prijímateľa:
1. Podať písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
2. Postupovať podľa pokynov zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti a predložiť
požadované doklady k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť obci do ôsmich dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny
v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch.
4. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej
služby sú povinní na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu
a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa uvedené
fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu
sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.
5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný Obci oznámiť výšku svojich príjmov a čestným
vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu,
úspor a zmeny v hodnote majetku
Povinnosti obce:
1. Poskytnúť definovanú sociálnu službu na odbornej úrovni
2. Poskytnúť prijímateľovi dostatok informácií o poskytovaní sociálnej služby u iného
verejného poskytovateľa, v prípade ak nemôže poskytnúť taký rozsah alebo nad rámec
sociálnych služieb uvedených v tomto štatúte.
3. Zabezpečiť registráciu poskytovaných sociálnych služieb.
Čl. VIII
Rozsah a úhrada za sociálne služby
1. Opatrovateľská služba ako terénna služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom opatrovateľskej služby
a prijímateľom sociálnej služby v súlade s ustanovením § 41 a § 80 písm. e) zákona
o sociálnych službách, podľa predloženej žiadosti, súčasťou ktorej je aj právoplatné
rozhodnutie odkázanosti na opatrovateľskú službu.

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovné
dni maximálne 7,5 hodín denne pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovaným nedohodli inak.
3. Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí úhrada. Úhrada za opatrovateľskú službu
sa určuje vo výške 50% ekonomicky opravených nákladov spojených s poskytovaním tejto
sociálnej služby a to vo výške 1,80 € za jednu hodinu.
4. Ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá nie je rozhodnutím
o odkázanosti odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu
službu najmenej vo výške 100 % ekonomicky opravených nákladov spojených s
poskytovaním tejto sociálnej služby a to vo výške 3,60 € za jednu hodinu.
5. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa vypočíta podľa rozsahu
poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných
aktivít a dohľadu, určených počtom hodín na poskytnutie týchto úkonov vo výške 1,80 €
za 1 hod. poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi opatrovateľskej služby.
6. Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa platí do pokladne obce, prípadne
bezhotovostným prevodom na účet obce, najneskôr do 30-tého dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
7. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi, ktorému sa poskytuje
opatrovateľská služba zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu im musí zostať mesačne
najmenej 1,4 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
Čl. IX
Účasť rodiny na úhradách
1. Ak prijímateľ opatrovateľskej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na
platenie úhrady za opatrovateľskú službu môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej
časť platiť aj iná osoba, alebo prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti ak sa
ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa opatrovateľskej služby.
2. Obec Spišské Tomášovce a osoba, zaopatrené dieťa alebo rodičia uzatvoria písomnú
zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
3. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o platení úhrady medzi obcou Spišské Tomášovce
a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi obec vydá rozhodnutie v rozsahu svojej
pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu za sociálnu službu.
4. Ak prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom
a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu
alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č.2 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišské Tomášovce schválilo
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 uznesením č 19/2020

2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecné záväzné
nariadenie č. 3/2015 obce Spišské Tomášovce o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách
za poskytované sociálne služby.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 2/2020 o poskytovaní
sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišské Tomášovce
nadobúda účinnosť dňa 1.4.2020
V Spišských Tomášovciach.

.......................................
Starostka obce
Mgr. Zuzana Nebusová
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