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Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80 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
„osobitný predpis“), vydáva pre Obec Tekovské Lužany toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Tekovské Lužany (ďalej len
„VZN“) v zmysle osobitného predpisu je ustanovenie spôsobu a sumy úhrad za
sociálnu službu na základe ktorých Obec Tekovské Lužany pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálnu službu pre občana s trvalým pobytom
na území Obce Tekovské Lužany, ktorý je odkázaný na sociálnu službu.
2. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti:
a) poskytne sociálnu službu uvedenú v § 2
b) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb podľa osobitného predpisu 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
c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby
na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby, ak obce nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej
služby podľa písmen a) a b).
§2
Druh sociálnej služby
Sociálne služby poskytované obcou Tekovské Lužany (poskytovateľom) podľa druhu sú:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku
opatrovateľská služba
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
c) podporné služby
odľahčovacia služba
denné centrum
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Čl. II
Opatrovateľská služba
§3
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Tekovské
Lužany:
a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Tekovské Lužany, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa osobitného
predpisu (príloha č. 3 zákona o sociálnych službách),
b) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Tekovské Lužany, ktorá je odkázaná na
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a
základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu (príloha č. 4 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 na
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.
2. Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak:
a) ak je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,
b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, poskytuje opatrovateľská služba
v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.
§5
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie sociálnej služby.
2. Pdmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výška a spôsob úhrady za
opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená
medzi poskytovateľom a prijímteľom.
3. Uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a
prijímateľom predchádza doporučenie komisie OZ pre sociálne veci a rodinu.

Účinnosť:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY
15.04.2009
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
na území obce Tekovské Lužany
Strana 3 z 7

4.
5.
6.
7.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana.
Opatrovateľská služba sa poskytuje min. 1 hod. a max. 7,5 hod. denne.
Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas plnenia podmienok trvania nároku
na tento druh opatrovateľskej služby.
§6
Rozsah, spôsob a suma úhrady za opatrovateľskú službu

1. 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 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2. Celková suma úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy uvedenej v ods. 5
tohto § a počtu hodín poskytovania opatrovateľskej služby.
3. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
4. Úhradu je možné realizovať prostredníctvom opatrovateľky formou:
a) priamej platby do pokladne
b) na účet obce
5. Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje v sume 1,50 € za hodinu (45,19 Sk).
Čl. III
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
§7
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná
rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo
s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa.
2. Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä bežné úkony
starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania,
obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa.
3. Za dôvody, prečo nemôže rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo za pomoci
príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä:
a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov, úmrtie jedného z rodičov
alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu,
b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
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c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac
detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších
detí.
4. Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa stanovuje v sume 3 € za 1
hod. 90,37 Sk/hod.)
5. Spôsob úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa stanovuje tak, ako je
uvedené v § 6 ods. 1 až 4 tohto VZN na základe rozsahu poskytovania sociálnej
služby.
Čl. IV
Podporné služby
§8
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, ktorá
opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Cieľom odľahovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencie jej
zhoršenia.
3. Obec Tekovské Lužany, ako poskytovateľ opatrovateľskej služby, poskytne fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, počas poskytovania odľahčovacej služby
fyzickej osobe ktorá opatruje, terénnu sociálnu službu t.j. opatrovateľskú službu..
4. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť
v nasledujúcom kalendárnom roku.
5. Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje v sume 1,50 € za hodinu (45,19 Sk),
pričom sa primerane použijú ustanovenia § 6 tohto VZN.
§9
Denné centrum
1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi
s vnukom alebo vnučkou.
2. Sociálna služba sa poskytuje v objektoch obce na Poštovej ulici č. 99 v pracovné dni
v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod.
3. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre je 0 €.
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Čl. V
Spoločné, prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 10
Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom
poskytovania sociálnej služby a za účelom určenia výšky úhrady za poskytovanú
sociálnu službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto služby sa primerane
použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č.
601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Občiansky zákonníka v platnom znení.
3. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.
§ 11
Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného
do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podľa
zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší VZN obce Tekovské Lužany o opatrovateľskej službe
zo dňa 25.4.2003.
§ 13
Záverečné ustanovenie
1. VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Tekovské
Lužany schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch uznesením č. 10-2.1
dňa 26. marca 2009 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli obce Tekovské Lužany.
Ing. Marián Kotora .
starosta obce
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