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Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
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 (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou
č.

/2021

o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady
za poskytované sociálne služby

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1.
a)
b)
c)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti:
o sociálnych službách poskytovaných obcou Dvory nad Žitavou,
o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby,
o donáške stravy (rozvoz obedov)
§2
Sociálne služby poskytované obcou Dvory nad Žitavou

Obec Dvory nad Žitavou poskytuje v rámci svojej pôsobnosti nasledovné druhy
sociálnych služieb:

a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku:
• domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“)
• donáška stravy (rozvoz obedov)
b) Podporné služby:
• poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Čl. 2
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
§3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Dvory
nad Žitavou 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,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona
o sociálnych službách,
c) má trvalý pobyt v obci Dvory nad Žitavou.
2. Opatrovateľskú službu obec Dvory nad Žitavou poskytuje cez pracovné dni v čase od
07:30 hod. do 15:30 hod. v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Rozsah
opatrovateľskej služby je minimálne 1 hodina denne, maximálne 7,5 hodín denne,
v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej
osoby a návrhu prijímateľa sociálnej služby následne uvedeného v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
a) zastupovanie opatrovateľskej služby u prijímateľa počas čerpania dovolenky,
práceneschopnosti a pracovného voľna opatrovateľky sa bude uskutočňovať
v rámci personálnych možností a kapacity opatrovateľskej služby obce Dvory nad
Žitavou
b) dlhodobé neposkytovanie opatrovateľskej služby zo strany prijímateľa
(hospitalizácia, príp. rodinné záležitosti) sa rieši prepúšťacou správou
z hospitalizácie alebo čestným vyhlásením o neposkytovaní sociálnej služby –
opatrovateľskej služby obcou Dvory nad Žitavou.
3. Údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby predkladá
fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu. V určitých
prípadoch, uvedených v ustanoveniach §8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, je
možné poskytnúť opatrovateľskú službu bezodkladne, pred nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Opatrovateľská služba sa začne vykonávať po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby na neurčitý čas.

§4
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby.
2. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľská služba sa stanovuje
na 0,30 € za hodinu opatrovania.
3. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok počtu
hodín opatrovateľskej služby denne a počtu pracovných dní, v ktorých bola
opatrovateľská služba poskytovaná. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že úhradu
zaplatí mesačne za kalendárny mesiac, v ktorom sa poskytovala opatrovateľská služba,
najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podkladom na výpočet
úhrady je mesačný výkaz o vykonaných úkonoch opatrovateľskej služby, ktorý
vlastnoručným podpisom potvrdí prijímateľ sociálnej služby. Úhradu za
opatrovateľskú službu uhradí do pokladne Obecnéh úradu Dvory nad Žitavou alebo na
účet poskytovateľa uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, variabilný
symbol: číslo zmluvy.

Čl. 3
Donáška stravy (rozvoz obedov)
1. Obec zabezpečuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek,
d) má trvalý pobyt v obci Dvory nad Žitavou.
2. Stravovanie (obed) sa zabezpečuje prostredníctvom donášky do domácnosti
prijímateľa stravy. Úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,09€.

Čl. 4
Podporné služby

§5
Stredisko osobnej hygieny
1. Obec zabezpečuje ako druh podpornej sociálnej služby prevádzku Strediska osobnej
hygieny v budove Zdravotného strediska na adrese: Dvory nad Žitavou, Hlavná ulica
583/1.
2. Sociálna služba v Stredisku osobnej hygieny sa poskytuje ambulatnou formou,
celoročne.
3. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb
b) má ťažké zdrvotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
c) dovŕšila dôchodkový vek
d) má trvalý pobyt v obci Dvory nad Žitavou.
4. Nárok na poskytnutie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny má fyzická osoba,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb, ak nie je schopná svoje základné
životné potreby uspokojovať sama.
5. Stredisko osobnej hygieny môže využívať osoba, ktorá netrpí prenosným ochorením
a nie je podrobená karanténnemu opatreniu, vydaným príslušným Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v SR.

§6
Úhrada nákladov za poskytované sociálne služby v Stredisku osobnej hygieny
1. Prijímateľ sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny je povinný dodržiavať
prevádzkový poriadok a platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu vopred
v hotovosti poverenému zamestnancovi obce, ktorý je povinný vyhotoviť
príjmový doklad o prevzatí hotovosti, na ktorom uvedie meno a priezvisko
prijímateľa služby, uhradenú sumu a dátum poskytovania sociálnej služby.
Poverený zamestnanec obce je povinný odovzdať uhradené poplatky do hlavnej
pokladne obecného úradu vždy 1. pracovný deň nasledujúceho mesiaca.
Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny sa
stanovuje na 2 €.

§7

Záverečné ustanovenie
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší platnosť Všeobecne záväzného
nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb
a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a č.3/2015, ktorým sa mení VZN č.
1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Dvory nad Žitavou sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia
a platenia úhrady za poskytované sociálne služby uznieslo dňa ................uznesením
číslo...........
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..............

Dvory nad Žitavou, ................

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

