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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v obci Kunerad

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2012
obce Kunerad
Obec Kunerad na základe § 4 ods. 3 písm. p/, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/2012, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách /ďalej len ,,zákon o sociálnych
službách“/ a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, v y d á v a pre územie obce Kunerad

Všeobecne záväzné nariadenie
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v obci Kunerad
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je:
a) definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v pôsobnosti obce
Kunerad,
b) určiť spôsob a výšku úhrady za poskytované sociálne služby
2. Obec Kunerad poskytuje služby:
a) krízovej intervencie - sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb
b) dlhodobej starostlivosti - služby dlhodobej starostlivosti sú sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku.
3. Sociálne služby poskytuje a zabezpečuje formou
a) terénnou - fyzickej osobe, v jej prirodzenom domácom prostredí,
b) ambulantnou – fyzickej osobe, ktorá dochádza do miesta poskytovania služby
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Vymedzenie sociálnej služby - sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo
ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo
b) zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
c) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
d) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
e) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
f) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
2. Nepriaznivá sociálna situácia - je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
3. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok - na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny.
4. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré
vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
5. Druhy sociálnej služby:
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia starobného dôchodku,
d) podporné služby
6. Forma sociálnej služby:
1. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou podľa
nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
2. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je
sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.
3. Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí.
Článok 3
Poskytovanie sociálnej služby
1. Poskytovanie sociálnej služby sa určí podľa druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby
a rozsahu poskytovania sociálnej služby a podľa nepriaznivej sociálnej situácie.
2. Druh sociálne služby:
a) opatrovateľská služba
b) poskytovanie sociálnej služby v jedálni
3. Forma sociálnej služby :
a) terénna forma – opatrovateľská služba
b) ambulantná forma – sociálna služba v jedálni
Článok 4
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1. Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je obec Kunerad, podá obci písomnú žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby najmenej stupeň odkázanosti občana II.
3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a/ meno a priezvisko žiadateľa, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,
b/ dátum narodenia a adresa pobytu,
c/ potvrdenie o príjme a o majetkových pomeroch ku dňu podania žiadosti o poskytovanie
sociálnych služieb,

d/ druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená,
e/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
3. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec zabezpečí
lekársky posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy s obcou.
4. Vylúčenie vykonávania posudkovej činnosti sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna
služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej
bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
5. Obec na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotoví posudok o odkázanosti na
sociálnu službu.
6. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu.
7. Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu podá
písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci.
Článok 5
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná oprávnenej fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách.
Článok 6
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana počas pracovných dní a
rozsah úkonov sa určuje v hodinách.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne, možno ju poskytovať aj pred nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento
druh sociálnej služby.
5. Rozsah úkonov môže byť nižší ako určuje stupeň odkázanosti.
6. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť 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 /zákon č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov/, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
/zákon č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov/,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

7. Ustanovenie odseku 6 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:
a) vykonávajúcej opatrenia sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom
zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
Článok 7
Výška a rozsah a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie tejto služby si občan dohodne s obcou v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre fyzickú osobu za 1 hodinu opatrovateľskej služby
je vo výške 1,13 €/hodina.
3. Úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít v prepočte podľa počtu pracovných dní v danom mesiaci.
5. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší euro cent nadol.
6. Úhrada za poskytnutú službu sa uhradí do pokladne obecného úradu v Kunerade alebo
poštovou poukážkou alebo prevodom na účet obce, za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba
poskytovala najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
Článok 8
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. V jedálni sa poskytuje strava fyzickej osobe ktorá:
a) má ťažké zdravotné postihnutie a nepracuje, alebo
b) dovŕšila starobný dôchodkový vek alebo invalidný dôchodkový vek a nepracuje.
2. Žiadateľ predloží obci písomnú žiadosť o poskytnutie uvedenej sociálnej služby.
3. Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni bude
poskytnutá strava do obedára v rozsahu jednej stravnej jednotky v zariadení školskej jedálne pri
materskej škole Kunerad č. 213.
4. Stravovacie zariadenie dodáva stravu žiadateľom v kvalite zodpovedajúcej normám platným
pre poskytovanie stravovacích služieb.
5. Žiadateľ je povinný oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za stravovanie.
6. O poskytnutí príspevku na sociálnu službu v jedálni obec Kunerad zašle žiadateľovi oznámenie
o priznaní, resp. nepriznaní príspevku.
Článok 9
Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni
1. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje obed v jedálni sa skladá z obstarávajúcej
ceny na potraviny a z prevádzkových nákladov, definované Smernicou – finančný limit pre
stravníkov školskej jedálne v Kunerade.
2. Výška príspevku z obce za poskytnutie sociálnej služby v jedálni sa určuje vo výške 0,33
€/obed.
3. Úhrada za sociálnu službu v jedálni v kalendárnom mesiaci sa určí podľa skutočného počtu
odobratých obedov.

Článok 10
Spôsob platenia úhrady
1. Úhradu za sociálnu službu platí stravník v školskej jedálni.
Článok 11
Stravovanie
1. Stravníkmi v zariadení sú:
a) klienti zariadenia, (deti MŠ a ZŠ),
b) zamestnanci zariadenia,
c) zamestnanci obce Kunerad,
d) vonkajší občania a občania ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni.
2. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke školskej jedálne pri
materskej škole, Kunerad č. 213.
3. Stravníkom uvedených v bode 1. písm. c) a d) sa poskytuje strava do obedárov.
4. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný
stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.
5. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného pre každý druh podávanej stravy.
Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavenie jedálneho lístka je možné prispôsobiť
sezónnosti ročných období a pripomienkam stravníkov. Základnou zásadou pri zostavovaní
jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky.
6. Jedálny lístok zostavuje vedúca školskej jedálne. Jedálny lístok musí byť vystavený na
viditeľnom mieste k nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená.
Článok 12
Úhrada za sociálnu službu
1. Sumu úhrady za sociálne služby obec určí vo všeobecnom záväznom nariadení tak, aby suma
úhrady za túto sociálnu službu bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za predchádzajúci
rozpočtový rok.
2. Klient sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho
príjmu a majetku.
3. Klient sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách
preukazujú na účely posúdenia majetok, ktorý vlastnia v čase podania žiadosti o uzatvorenia
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a počas poskytovania sociálnej služby.
4. Za majetok klienta sociálnej služby a fyzických osôb uvedených v § 73 ods. 10 zákona
o sociálnych službách možno považovať len podiel majetku pripadajúci na tohto klienta sociálnej
služby a na tieto osoby.
5. Skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur, sa
preukazuje na osobitnom tlačive s osvedčeným podpisom.
6. Klient sociálnej služby bezodkladne preukazuje výšku príjmu vždy, keď nastanú skutočnosti,
ktoré ovplyvnia preukázanú výšku príjmu.
Článok 13
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu,
majetku a rodinných pomerov
1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí klientovi sociálnej služby zostať mesačne z
jeho príjmu najmenej 1,3 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

2. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania
musí klientovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 70 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
3. Ak klient sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť iná osoba. Táto osoba môže
uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
4. Ak nevznikne klientovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej
časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne
s príjmom klienta sociálnej služby. Rodičom a deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu
musí mesačne zostať 1,3 násobku životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s
poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za túto službu.
5. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 4, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo
detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za klienta sociálnej služby, ktorému nevznikne
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
6. Ak nevznikne klientovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za túto službu alebo jej časť a
táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a klient sociálnej služby zomrie, nezaplatená
úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa
uplatňuje v konaní o dedičstve.
7. Na ochranu sa neprihladia, ak sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá platí úhradu
za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s
poskytovaním tejto sociálnej služby.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kunerade dňa 11.6.2012, uznesením č.
20/C/1/2012.
3. VZN nadobúda účinnosť od 1.7.2012.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší:
- VZN č. 5/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby,
- VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za
opatrovateľskú službu

Daniel Zelenay
starosta obce

Vyvesené: 14.6.2012
Zvesené:

Dodatok č. 1/2012
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Kunerad.
Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad sa uznieslo na tomto dodatku:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v obci Kunerad sa mení a dopĺňa takto:
ČL 1
1. V Článku 7 ods. 2 sa na konci vety výška úhrady „1,13 €/hodina “ nahrádza výškou úhrady
„0,50 Eur/hodina“.
2. V Článku 12 ods. 1 v prvej vete sa slová ,, najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za predchádzajúci
rozpočtový rok“ nahrádzajú slovami ,, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov“.
ČL 2
1. Dodatok č. 1/2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 21/A/1/2012, zo dňa
29.6.2012.
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Daniel Zelenay
starosta obce

Vyvesené: 29.6.2012
Zvesené:

