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Obecné zastupiteľstvo v Bzenici v zmysle  ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p a § 6 zákona 
č.369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a 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/ vydáva  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica 
č. 2/2012 

o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby,  
výške úhrady a o spôsobe platenia úhrady za poskytovanú  

opatrovateľskú službu 
 
 
 

čl. I 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Bzenica vo veciach: 
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu 
b) poskytovania opatrovateľskej služby 
c) určenie úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu 
 

 
čl. II 

 
§ 2 

Opatrovateľská služba 
 

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Bzenica: 
a)  fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Bzenica, ktorá je odkázaná na pomoc inej  

fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona    o 
sociálnych službách, 

b) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch   
starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľade pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných   
sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

 
§ 3 

Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu 
 
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe: 
a) ktorej sa poskytuje celoročná pohybová sociálna služba 
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje príspevok za opatrovanie podľa  

osobitného predpisu okrem obdobia, kedy je fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie  
poskytovaná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo odľahčovacia služba. 
Opatrovateľskú službu je možné v tomto prípade poskytnúť v rozsahu najviac 8 hodín  
mesačne. 

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 
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d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení 
touto nákazou.  

 
§ 4 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 
 

1.    Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína spravidla na základe písomnej 
žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá má trvalý 
pobyt v obci Bzenica. 

 
2.   Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva obci na predpísanom 

tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto VZN, a to prostredníctvom Obecného úradu v Bzenici. 
 
3.  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, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho 
lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná 
fyzická osoba.  

 
4.   Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o 

odkázanosti na sociálnu službu. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu 
službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách. 

 
5.  Obec Bzenica na základe lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti 

vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: 
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
b) znevýhodnenie  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím alebo  s 

nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov 
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách a dohľade, 

c) návrh druhu sociálnej služby, 
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 
6.   Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 

službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti je obec povinná určiť 
v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa spomínanej prílohy. Minimálny 
rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci 
stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh 
prijímateľa nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  

 
7.   Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na 

vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný           
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa  
odkázanosti fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou 
obcou alebo vyšším územným celkom.  

 
8.    Priebeh konania vo veci  rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje 

obec Bzenica, ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu. 
 
9.    Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na 

druh sociálnej služby. 
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10. Pri hospitalizácii prijímateľa sociálnej služby v zdravotníckom zariadení alebo pri          
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ 
služby povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo o jej zrušenie.  

 
 

čl. III 
 

§ 5 
Určenie úhrady a platenie úhrady za opatrovateľskú službu 

 
1.  Prijímateľ sociálnej služby – opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za 

poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku minimálne 50 % nákladov. 
 
2.    Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať  

mesačne z jeho príjmu 1,3 násobku sumy životného minima   pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenej osobitným predpisom. 

 
3.    Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, 

ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí 
zostať mesačne z ich príjmu 1,3 násobok životného minima. 

 
4.  Ak prijímateľ nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na zaplatenie úhrady za 

poskytovanú sociálnu službu, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti v prípade, 
že sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, ktorý má uzatvorenú zmluvu o 
poskytovaní opatrovateľskej služby. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom 
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.     

 
5.  Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa 

opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca a to v         
pokladni Obecného úradu v Bzenici počas stránkových dní alebo bezhotovostne úhradou 
na účet obce, ktorý je uvedený v zmluve o poskytnutí sociálnej služby. 

 
6.    Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej 
služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu je pohľadávka sociálnej služby,  
ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

 
 

§ 6 
Výška úhrady za opatrovateľskú službu 

 
1.  Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 3,00 EUR za jednu hodinu poskytovanej 

opatrovateľskej služby. 
 
2.   Obec v zmysle zákona o sociálnych službách určuje sumu úhrady za sociálnu službu, 

najviac však do výšky  ekonomicky oprávnených nákladov. 
 

 
 
 

čl. IV 
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§ 7 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
 
1.    Obec Bzenica ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe 

žiadosti o poskytnutie sociálnej služby a uzavretej zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby. 

 
2.    Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podáva prijímateľ sociálnej 

služby  (alebo sa postupuje ako v § 4 ods. 3 tohto VZN) na predpísanom tlačive, ktoré 
tvorí prílohu tohto VZN, a to na Obecný úrad v Bzenici. Žiadosť musí obsahovať 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.   

 
3.   Zmluva musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej 

služby zrozumiteľný. 
 
4.    Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,  povinnosť obce 

ako poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú. 
 
5.    Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu  – opatrovateľskú 

službu podľa tohto VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ  sociálnej služby sú 
povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

 
6.   Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby, ak: 
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy  o 

poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, občianske        
spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri 
mesiace. 

b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve, 
c) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.   

 
7.    Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby s uvedením dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.     
 
 

čl. V. 
 

§ 8 
Povinnosti prijímateľa opatrovateľskej služby  

 
1. Prijímateľ, resp. rodinní príslušníci prijímateľa, ktorému je poskytovaná sociálna služba 

je povinný písomne obci do ôsmich dní nahlásiť zmeny o skutočnostiach  rozhodujúcich 
na trvanie nároku na poskytovanie opatrovateľskej služby a  zmeny v príjmových 
pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu 
službu. 

 
2.  Prijímateľ je povinný na výzvu obce Bzenica osvedčiť skutočnosti na poskytovanie 

opatrovateľskej služby a to v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy. Ak  občan 
tejto výzve nevyhovie, obec  môže poskytovanie opatrovateľskej služby zastaviť. 
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čl. VI. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1.     Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo  v Bzenici 
2.     Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 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. 

3. Prílohou tohto nariadenia je: 
Príloha č. 1 – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. služby 
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o uzatvorenie 
zmluvy o poskytnutí soc. služby 

4. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 2/2003 o sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej 
služby 

 
 
3.    Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce  20.02.2012 

do 07.03.2012 a bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 2/2012 v Bzenici 
na rokovaní dňa 07.03.2012. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                        Jozef Dekýš 
     starosta obce                                               
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Obec BZENICA 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

 

1. Žiadateľ(ka) 

Meno a priezvisko …................................................................................................................................ 

Rodné priezvisko (u žien) ........................................................................................................................ 

 

 

2. Dátum a miesto narodenia ….............................................................................................................. 

Adresa pobytu .......................................................................................................................................... 

 

3. Bydlisko …..................................................................................................... PSČ ….......................... 

Telefón …........................................................... E-mail …...................................................................... 

 

 

4. Štátne občianstvo ….......................................................................... 

5. Rodinný stav (hodiace sa zaškrtnite): 

slobodný (á)   

ženatý   

vydatá   

rozvedený (á)   

ovdovený (á)   

Žijem s druhom (s družkou) …............................................................................................................ 

 

6. Životné povolanie …......................................................................................................................... 

Osobné záujmy žiadateľa(ky) ................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................. 

 

7. Druh a výška dôchodku v EUR ......................................................................................................... 

Iné príjmy ................................................................................................................................................. 

8. Majetok žiadateľa(ky), uviesť aj v EUR 

Hotovosť (u koho?) ................................................................................................................................... 

Vklady (kde?) ........................................................................................................................................... 

Pohľadávky (u koho?) ............................................................................................................................... 

Hnuteľný majetok .....................................................................................................................................  

Nehnuteľný majetok  

Druh, výmera a kde? .................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................  

Životné poistky (poisťovňa a číslo poistky) ..............................................................................................  

9. Žiadateľ(ka) býva (hodiace sa zaškrtnite) 

   vo vlastnom dome  

   vo vlastnom byte  

   v podnájme  

počet obytných miestností ….......................................... 

počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti …................................................................................. 

10. Druh sociálnej služby, na ktorú bol(a) fyzická osoba posúdená a o ktorú žiada  

   Opatrovateľská služba  

   Zariadenie pre seniorov  

   Denný stacionár  

   Zariadenie opatrovateľskej služby  

   Prepravná služba  

   Odľahčovacia služba  
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11. Číslo právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: ........................................... 

Stupeň odkázanosti: ............................................................................................................................ 

12. Forma sociálnej služby (hodiace sa zaškrtnite) 

   terénna  

   ambulantná  

   denný pobyt  

   týždenný pobyt  

   celoročný pobyt  

 

13. Deň začatia poskytovania sociálnej služby (uveďte dátum) ............................................................ 

14. Doba a rozsah poskytovania sociálnej služby 

    na dobu určitú (uveďte obdobie) …...................................................... 

    na dobu neurčitú 

Rozsah poskytovania sociálnej služby ..................................................................................................... 

Zdôvodnenie rozsahu /oproti bodu 11/ .................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

15. V ktorom zariadení sociálnych služieb by si žiadateľ(ka) želal(a) byť umiestnený(á)? 

….............................................................................................................................................................. 

16. Osoby v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom (manžel/manželka, rodičia, deti, vnuci, vnučky, 
zať, nevesta) 

Meno a priezvisko/Príbuzenský pomer                     Rok narodenia      Povolanie 
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17. K žiadosti je potrebné doložiť : 

    potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok 

    doklad o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie) 

    právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, prípadne posudok 

    iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy 

18. Vyhlásenie žiadateľa(ky) (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka) 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov 
uvedenia nepravdivých údajov. 

Dňa …......................................... 

 

….................................…....................................... 

čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa(ky) (zákonného zástupcu alebo rodinného príslušníka) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
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Príloha č.3 
 
 

Čestné vyhlásenie 
 
 

o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  
 
 
Meno a priezvisko:  ..................................................................................................................... 
 
Rodné   číslo   a   dátum   narodenia:   ........................................................................................ 
 
Bydlisko:   ................................................................................................................................... 
 
 
Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním* majetok v hodnote presahujúcej 10 000,- 
EUR. 
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý právnych následkov   
nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov. 
 
 
V   ..................................................   dňa   ................................... 
 
 
 
 
 
.........................................................                                                ............................................   
podpis žiadateľa                                                                               podpis úradne osvedčil 
 
___________________________________________________________________________ 
* Nehodiace sa prečiarknuť. 
 
Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá žiada o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vrátane finančných úspor okrem majetku uvedeného ďalej, a ak to ich 
povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania 
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Za hodnotu majetku je možné považovať len podiel 
majetku pripadajúci na fyzickú osobu, ktorej sa bude sociálna služba poskytovať. 
  
Za majetok sa nepovažujú: 
 

a) nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie, 
b) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu, 
c) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a 

obuv, a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok 
na kompenzáciu, 

d) osobné motorové vozidlo, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a využíva ho na individuálnu prepravu 
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

e) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.                                                                                       
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