
O B E C  PAŇOVCE   
______________________________________________________________ 

 

Obec Paňovce. na základe ust. § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 72 ods. 2  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 v platnom znení  vydáva    

  

  

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č. 01/2022 

  

o  úhradách  za  soc iá lne  s lužby   

 

§ 1 

Úvodné  ustanovenia 

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou, zákonom 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 č. 448/2008 Z. z.“),  

priemernú sumu úhrady za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom, spôsob  

určenia sumy úhrady a platenia úhrady. 

Verejným poskytovateľom sociálnej  služby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje je : obec Paňovce. 

 

(2) Obec Paňovce poskytuje základné sociálne poradenstvo  a poskytuje tieto sociálne služby: 

- o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby  

- zabezpečovanie sociálnych služieb v zariadeniach s celoročným  pobytom 

- poskytovanie opatrovateľskej služby  

- o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb  

-  

(3) Obec Paňovce  poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa 

§ 12 zák. č. 448 /2008 Z. z. :  

- dovoz liekov   

-  

(4) Toto nariadenie sa vzťahuje len na uvedených verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí 

poskytujú sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú na sociálnu službu odkázané, ak má táto 

fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby podľa zák. č. 448/2008 Z. z. s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z 

verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom. Nevzťahuje sa na 

samoplatcov. 

 



§ 2 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu  

 

(1) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 1 tohto VZN sa podáva na obec 

Paňovce. 

 

(2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely 

odľahčovacej služby, môže v jej mene, s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o 

zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.  

 

(3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:  

a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),  

b) dátum narodenia, 

c) trvalý pobyt,  

d) rodinný stav,  

e) štátne občianstvo,  

f) druh sociálnej služby na ktorú má byť fyzická osoba posúdená  

g) súhlas žiadateľa s použitím jeho osobných údajov, týkajúcich sa poskytovania sociálnej služby 

v zmysle zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov 

 

(4) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu 

službu. 

 

(5) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia §48 až 51 

zákona. 

a) Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby. Posudzujúci 

zdravotný pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu nie 

staršieho ako 6 mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti.  

b) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie 

individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby. 

 c) Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu 

službu.   

 

(6)  O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v zmysle § 13 

ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

§ 3 

Poskytovanie opatrovateľskej služby  

 

(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie odkázanosti na    

poskytovanie sociálnej služby.  

 

(2) Obec Paňovce  poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou sociálnej služby, ako poskytovanú 

fyzickej osobe v jej domácom prostredí, to prostredníctvom, opatrovateľov a s ktorými má obec 

uzatvorený pracovný pomer a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona. 

 



(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh 

sociálnej služby. 

 

(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana.  

 

(5) Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni pondelok – piatok, minimálne 4,0  hod. denne a 

maximálne 7,5 hod.  v čase od 07:30 hod. do 15:30  počas pracovných dní. 

 

(6) V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba zabezpečuje 

príslušníkmi rodiny, prípadne iba podľa personálnych možností opatrovateľskej služby 

 

(7) Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia sociálnych služieb alebo pri prerušení 

poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ sociálnej služby alebo 

rodinní príslušníci povinní písomne vyzvať poskytovateľa k zmene zmluvných podmienok zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo jej zrušenie. V prípade ak prijímateľ 

opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci nedoručia obci Paňovce do 30 dní výzvu podľa 

predchádzajúcej vety, obec Paňovce odstúpi od uzatvorenej zmluvy. 

 

 

§ 4 

Výška úhrady za sociálne služby  

(1) Výška  úhrady za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,40 € za 1 hodinu opatrovateľskej 

služby u poskytovateľa obce Paňovce. 

 

(2) Obec je oprávnená každoročne vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraviť priemernú výšku 

úhrad podľa odseku 1 až 5  tohto ustanovenia v  nadväznosti na zmenu rozdielu medzi priemernými 

ekonomicky oprávnenými  nákladmi daného verejného poskytovateľa sociálnych služieb a jeho 

priemernými príjmami  za predchádzajúci rozpočtový rok. 

 

§ 5   

Spôsob určenia  úhrady a spôsob platenia 

 

(1) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 

a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zák. č. 448/2008 Z. z. v súlade s týmto nariadením obce tak, 

aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej 

služby od prijímateľov tejto sociálnej služby bola v súlade s priemernou sumou určenou v tomto 

všeobecne záväznom nariadení. 

(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ opatrovateľskej služby podľa počtu poskytnutých hodín 

opatrovateľskej služby najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa 

opatrovateľská služba poskytla. 

(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby. 

 

 

§ 4 



Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce  Paňovce,   dňa : 

03.06.2022 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20.06.2022 

 

 

 

V Paňovciach, dňa 03.06.2022                                                                                                           

 

 

Ing. Rozália Juhászová 

                                                                                                                              starostka obce 

 

 


