VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
OBCE ČERVENÍK
č. 1/2016
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady
za poskytovanie opatrovateľskej služby
Obecné zastupiteľstvo v Červeníku na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Červeník vo veciach
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
b) poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby,
c) výšky a spôsobu určenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Čl. 2
Opatrovateľská služba
Obec Červeník poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle §41 zák. NR
SR 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, podľa prílohy č.3 tohto zákona.
Čl. 3
Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Obci Červeník,
Spoločnému obecnému úradu v Hlohovci.
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2. Ak fyzická osoba nemôže vzhľadom na svoj zdravotný stav 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 a s jej
súhlasom na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej
osoby podať alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
3. Žiadosť obsahuje:
-

meno a priezvisko žiadateľa, ktorému sa má služba poskytovať,
dátum narodenia,
adresa pobytu,
rodinný stav,
štátne občianstvo,
druh sociálnej služby na ktorú má byť osoba posúdená.

4. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu. Na tento sa použijú ustanovenia § 48-51 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.
5. Obec Červeník, Spoločný obecný úrad Hlohovec na základe lekárskeho a sociálneho
posudku vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
-

-

stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
znevýhodnenie 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.

6. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec Červeník a Spoločný
obecný úrad Hlohovec použiť ako podklad pre vydanie rozhodnutia komplexný
posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zák. č.
447/2008 Z.z., ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti osoby na pomoc
inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou
obcou.
7. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje
obec Červeník a Spoločný obecný úrad Hlohovec, ktorý eviduje celú spisovú agendu.
Čl. 4
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
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2. Obec Červeník poskytuje opatrovateľskú službu ako terénnu službu poskytovanú
v domácnosti občana.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania
nároku na tento druh služby.
Čl. 5
Určenie výšky úhrady, spôsob jej určenia a platenia
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa
svojho príjmu a majetku v sume určenej obcou Červeník.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu určila Obec Červeník vo výške:
1,00 eur /1 hodina poskytovania služby.
3. Prijímateľ je povinný podľa rozsahu poskytnutých hodín sociálnej služby za
kalendárny mesiac zaplatiť úhradu najneskôr do 20. dňa v nasledovnom mesiaci po
mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá, do pokladne Obecného úradu v Červeníku.

Čl. 6
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Rozsah poskytovania opatrovateľskej služby je dohodnutý v zmluve.
2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje náležitosti podľa §74 ods. 7, 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.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN Obce Červeník sa zrušuje VZN č. 1/2008.
2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvo dňa 21.01.2016 a nadobúda
platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.

Marián Mihálik
starosta
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