Všeobecné záväzné nariadenie
o poskytovaní sociálnych služieb
Obec Trenčianska Turná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obce Trenčianska Turná
č. 3/2010
o poskytovaní sociálnych služieb

I. časť
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle 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“)
a) stanovenie postupu poskytovania sociálnych služieb,
b) stanovenie výšky úhrad za poskytované služby,
c) spôsob ich určenia a platenia.
(2) Obec poskytuje alebo zabezpečuje nasledovné sociálne služby:
a) opatrovateľskú službu
b) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného verejného poskytovateľa
sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu, a ak s tým fyzická osoba, ktorá žiada
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí, alebo zabezpečí poskytnutie
sociálnej služby u neverejného poskytovateľa.

Článok 2
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
(1)Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je obec Trenčianska Turná, si podá písomnú
žiadosť o poskytovanie sociálnej služby na obec Trenčianska Turná, Obecný úrad, ktorej
súčasťou je i potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (zmluvný - obvodný lekár) o
nepriaznivom zdravotnom stave.
(2) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec zabezpečí
lekársky posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy. Pri vypracovávaní posudku lekár
postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.
(3) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 35,36,40, 41
zákona o sociálnych službách, obec vypracuje sociálny posudok. Pri jeho vypracovávaní
postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.
(4) Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku obec 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 s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách podá písomnú žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci Trenčianska Turná.

II. časť
Sociálne služby
Článok 3
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú zabezpečuje a poskytuje obec
Trenčianska Turná (ďalej len poskytovateľ opatrovateľskej služby) v súlade s ustanovením §
41 a § 80 písm. e) zákona o sociálnych službách.
(2) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom opatrovateľskej služby a prijímateľom
sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby vyhotoví prijímateľovi sociálnej služby
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa predloženej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytnutí sociálnej služby.
Článok 4
Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby a platenie úhrady
(1) Poskytovateľ opatrovateľskej služby poskytuje prijímateľovi sociálnej služby úkony
opatrovateľskej služby podľa Prílohy č. 4 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) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť za poskytnuté úkony opatrovateľskej
služby podľa ods. 1 hodinovú sadzbu vo výške …0,5…… eura na základe zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby.
(3) Prijímateľ sociálnej služby – opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za
poskytnuté úkony opatrovateľskej služby poskytovateľovi sociálnej služby podľa svojho
príjmu a majetku v súlade s ustanoveniami § 72 ods. 8 a § 73 zákona o sociálnych službách.
(4) Za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby platí prijímateľ sociálnej služby úhradu
do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa
poskytovali úkony opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Spôsob platenia úhrady za
úkony opatrovateľskej služby určí poskytovateľ sociálnej služby a bude súčasťou zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby.

Článok 5
Platenie úhrady
Spôsob platenia úhrady:
a) v hotovosti do pokladne obce Trenčianska Turná
b) bezhotovostne na účet obce Trenčianska Turná

III. časť
Článok 6
Prechodné ustanovenia
(1) Sociálna služba, ktorá sa prijímateľovi sociálnej služby poskytovala k 31.12.2008 sa po
tomto dni poskytuje podľa zákona účinného do 31.12.2008 (zákon NR SR č. 195/1998 Z.z. o
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby podľa zákona NR SR č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní znení neskorších predpisov, najdlhšie do
31.12.2010. Prijímateľ tejto sociálnej služby platí úhradu za sociálnu službu podľa tohto
VZN, odo dňa jeho účinnosti.
(2) Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, o ktorej sa právoplatne nerozhodlo do 31.
decembra 2008, sa považuje za žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa
zákona účinného od 1. januára 2009. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby podľa prvej
vety, ktorá bola podaná zariadeniu sociálnych služieb s právnou subjektivitou alebo orgánu,
ktorý nie je obcou alebo vyšším územným celkom príslušným na rozhodovanie o odkázanosti
na sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinné toto zariadenie
alebo tento orgán bezodkladne postúpiť spolu so súvisiacou spisovou dokumentáciou obci
alebo vyššiemu územnému celku, ktoré sú príslušné na rozhodovanie o odkázanosti na
sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2003
2. Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Trenčianskej Turnej dňa 22.9.2010 uznesením 147/2010.
3. Schválené VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli obce.
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.9.2010.
5. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom.........................

Ing. František Ježík
starosta obce

Zvesené :...............................

