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                      VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

                                 OBCE SLOVENSKÉ PRAVNO 

 

                                                č. 10/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za   

                                         sociálne služby          

 

 

Obec Slovenské Pravno na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a zákona č. 

36/2005 Z.z o rodine vydalo toto všeobecne záväzné nariadenie:  

 

                                                                         Článok I.    

                                                          ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

                                                                           § 1 

                                                                   Predmet úpravy     

                                                                                                                                               

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) podrobnejšie upravuje pôsobnosť 

obce Slovenské Pravno vo veciach:    

 a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby (opatrovateľskú službu, sociálnu službu v 

zariadeniach opatrovateľskej služby s celoročným a denným pobytom, sociálnu službu v 

zariadení pre seniorov a poskytovanie odľahčovacej služby formou opatrovateľskej služby), 

 b) zabezpečovania sociálnych služieb, 

 c) poskytovania opatrovateľskej služby  

d) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb 

e) o rozvoze a donáške jedla, o spôsobe a výške úhrady za donášku jedla 

f) o spôsobe a výške úhrady za prepravnú službu 

 

 



                                                                Článok II.  

                                     KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                                                                     § 2  

                                    Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu  

 

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 1 tohoto VZN sa podáva obci 

Slovenské Pravno 

 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, (prechodný pobyt)  

 d) rodinný stav, 

 e) štátne občianstvo, 

 f) druh a formu požadovanej  sociálnej služby, 

g) súhlas dotknutej osoby so  spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR 

 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 č. 448/2008 Z.z. 

5. Obec Slovenské Pravno na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku 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 (ŤZP) alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o 

svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 

 c) návrh druhu sociálnej služby, 

 d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

6. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec Slovenské Pravno použiť ako 

podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok 



vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z.z., ak je jeho 

obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby alebo 

posudok o odkázanosti na sociálnu službu, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

vydaný inou obcou. 

7. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecné právne 

predpisy o správnom konaní.  

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

Slovenské Pravno , ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu. 

 9. 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 

                                             Povinnosti prijímateľa sociálnej služby  

 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci Slovenské Pravno do 8 dní 

zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu o 

poskytovateľovi sociálnej služby, zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch 

rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.  

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na 

trvanie odkázanosti na sociálnu službu a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak 

obec v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej 

lehote, rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo 

výzve na tento následok upozornená.  

3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej služby 

sú povinní na výzvu obce Slovenské Pravno zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a 

opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa uvedená 

fyzická osoba tohto posúdenia nezúčastní, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa 

zastaví alebo sa rozhodne  o zániku odkázanosti na sociálnu službu. 

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci,  alebo poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť 

výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, 

ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na 

určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť, obec  nie je 

povinná pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa tohoto nariadenia. 

5. 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 rodinný príslušníci povinní písomne vyzvať poskytovateľa k zmene 

zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku, alebo jej 



zrušenie. V prípade ak prijímateľ sociálnej služby, alebo rodinný príslušník nedoručí obci do 

30 dní výzvu podľa predchádzajúcej vety, obec Slovenské Pravno odstúpi od uzatvorenej 

zmluvy s okamžitou platnosťou. 

 

                                                                    Článok lll. 

                          OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA A OKRUH OSOB, KTORÝM SA POSKYTUJE 

                                                                         § 4  

                           

1. Opatrovateľská služba je terénna forma opatrovateľskej služby, ktorú obec poskytuje 

fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce Slovenské Pravno v jej prirodzenom 

sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí 

2. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať fyzickej osobe na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

3. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácom prostredí klienta v pracovných dňoch 

v čase od  

7:00 hod a 17:00 hod. prostredníctvom opatrovateľov s ktorými obec uzatvára pracovnú 

zmluvu. 

4. Opatrovateľskou službou sa poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy , úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 

5. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec Slovenské Pravno 

v hodinách. Minimálny rozsah úkonov nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah 

zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby , ak sa obec s prijímateľom sociálnej služby 

na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby. 

6. Opatrovateľská služba sa poskytuje 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. 

7. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá: 

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na 

opatrovanie podľa osobitého predpisu s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná 



zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia 

služba. 

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitého predpisu, 

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy  prenosnou chorobou a pri 

ochorení touto nákazou.  

 

 

                                

                                                                    Článok lV  

                                                     ODĽAHČOVACIA SLUŽBA 

                                                                           § 5 

                                              Poskytovanie odľahčovacej služby 

 

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 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. 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. Počas poskytovania odľahčovacej služby obec poskytne 

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 

hodín denne formou opatrovateľskej služby. 

 3. Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok za opatrovanie len za časť kalendárneho roka, 

poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 2 

tohto paragrafu. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň. 

 

Stupeň Počet bodov 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(hod./deň) 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(hod./mesiac) 

I. 105 – 120 0 0 

II. 85 – 104 2 – 4 60 – 120 

III. 65 – 84 4 – 6 120 – 180 

IV. 45 – 64 6 – 8 180 – 240 

V. 25 – 44 8 – 12 240 – 360 

VI. 0 – 24 viac ako 12 viac ako 360 
 



 4. Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely 

poskytovania odľahčovacej služby je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny, na základe ktorého je fyzická osoba odkázaná na opatrovanie. 

 5. Fyzická osoba podáva obci Slovenské Pravno písomnú žiadosť o poskytovanie 

odľahčovacej služby v dostatočnom časovom predstihu, minimálne mesiac vopred.  

 

                                                                             § 6  

                                             Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 

  1. Obec Slovenské Pravno ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na 

základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

 2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je 

pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. 

 3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby obci Slovenské Pravno. 

 Žiadosť obsahuje : 

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

 b) dátum narodenia a adresa pobytu, 

 c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,  

d) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať   

e) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, 

 f) doklady o majetkových pomeroch,  

g) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má 

poskytovať odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,  

h) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy. 

 4. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj 

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  

5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje najmä: 

 a) označenie zmluvných strán, 

 b) druh poskytovanej sociálnej služby, 

 c) vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,  



d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,  

e) čas poskytovania sociálnej služby, 

 f) miesto poskytovania sociálnej služby,  

g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,  

h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 

 i) dôvody odstúpenia od zmluvy, 

 6. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa 

druhu sociálnej služby. 

7. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce ako 

poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú. 

 8. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  

9. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto 

VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok 

k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  

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

služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 

30 dní.  

11. Obec Slovenské Pravno. ako 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, ktoré narúšajú občianske 

spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie 

celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu 

službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma 

presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady, 

 b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

podľa ods. 9/ tohto §, 

 c) ak poskytovateľ sociálnej služby nedokáže personálne zabezpečiť sociálnu službu.  

d) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. 

 Obec Slovenské Pravno je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s 

uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.  

12. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane 

použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách. 



13. Obec vedie evidenciu prijímateľov opatrovateľskej služby. Súčasťou evidencie je aj počet 

hodín opatrovateľskej služby a úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby. 

14. V prípade ospravedlnenej neprítomnosti v práci zo strany opatrovateľov prijímateľ 

opatrovateľskej služby si zabezpečí opatrovanie prostredníctvom rodiny. 

 

                                                                    Článok V 

                    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY 

                                                                      § 7 

                                                      Úhrada za sociálnu službu 

 

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

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa 

svojho príjmu a majetku. 

 3. Prijímateľ sociálnej služby si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä 

užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného 

majetku.  

4. Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku 

pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok na dieťa, ktorému 

sa sociálna služba poskytuje.  

5. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby 

a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. 

            

                                                                       § 8 

Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku  

                                                       a rodinným pomerom      

                                                                                                                                                                                  

1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak je jeho príjem 

nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v tomto paragrafe, a to v závislosti od druhu a formy 

sociálnej služby.  

2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak je jeho príjem vyšší 

ako sú sumy ustanovené v tomto paragrafe a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej 

úhrady za sociálnu službu. 

 3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 



fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom (Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 4. 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 

prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v tomto paragrafe a fyzickým osobám, 

ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby musí zostať 

mesačne ich príjem najmenej 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným 

predpisom (zákon 601/2003 Z. z.) 

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

alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a občan zomrie, 

nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa 

uplatňuje v konaní o dedičstve.  

6. Na účely zisťovania príjmu podľa tohoto zákona u fyzických osôb, sa za fyzické osoby, 

ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú považujú osoby podľa osobitného predpisu. 

 

                                                                               § 9 

                                                         Účasť rodiny na úhradách 

 

1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, 

pritom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady 

za sociálnu službu. 

 2. Ak podľa tohoto nariadenia nevznikne prijímateľovi 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 prijímateľa sociálnej služby; rodičom 

alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy 

životného minima ustanovenej osobitným predpisom.  

3. Rodičia alebo deti uzatvárajú s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za 

sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo 

detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby. 

 

                                                                             § 10 

                                                           Vyživovacia povinnosť 

 

1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, 

ak to potrebujú.  



2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho 

schopnosti a možnosti k schopnostiam a možnostiam ostatných detí. 

 

                                                                              § 11 

                  Výška úhrady za opatrovateľskú  a odľahčovaciu službu, rozsah a spôsob úhrady 

 

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,20 EUR za hodinu 

opatrovateľskej služby. Výška úhrady za odľahčovaciu službu sa stanovuje vo výške 1,80 Eur 

za hodinu odľahčovacej služby. 

2. Úhrada za opatrovateľskú službu v príslušnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín 

poskytovanej opatrovateľskej služby v prepočte na 22 pracovných dní.  

3. Úhradu za opatrovateľskú alebo odľahčovaciu 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.  

4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby si 

prijímateľ služby dohodne s poskytovateľom  v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej alebo 

odľahčovacej  zmluvy. 

 

                                                                   Článok V 

                                                                       § 12 

                                                   Poskytovanie stravovania 

 

1. Obec Slovenské Pravno poskytuje sociálnu službu prostredníctvom ŠJ pri ZŠ v Slovenskom 

Pravne a ŠJ pri MŠ v Slovenskom Pravne a to výdajom teplého jedla v pracovných dňoch. 

2. Výška stravnej jednotky j za jeden obed je určená vo VZN č. 8 o  výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení. Výšku stravnej jednotky je obec 

oprávnená kedykoľvek valorizovať, podľa výšky skutočných nákladov. 

3. Donášku stravy zabezpečuje obec v pracovných dňoch v čase od 11:00 do 13:00 a je plne 

hradená obcou.  

 

 

 

 



                                                                 Článok VI 

                                                                      § 13 

                                                    Preprava k lekárovi mimo obce 

 

1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím, odkázanej na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo 

osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, 

alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

2. Obec Slovenské Pravno poskytne tento druh sociálnej služby občanom s trvalým, alebo 

prechodným pobytom na území obce, prednostne na vyšetrenia mimo územia obce v rámci 

okresov Turčianske Teplice a Martin. Prepravná služba bude zabezpečená pre skupinu 

minimálne štyroch občanov, dvakrát týždenne s odchodom o 8:00 hod. a príchodom o 12:00 

hod. 

3. Prepravná služba je platená služba, ktorú zabezpečuje obec v pracovných dňoch. 

4. Skutočné náklady na prepravu predstavuje súčet základnej náhrady vo výške 0,193 EUR ( 

v zmysle náhrady č. 632/2008 Z.z.), náhrady za PHM a mzda zamestnanca. 

5. Prepravovaná osoba uhrádza časť prepravných nákladov  a to vo výške 0,25 EUR za každý 

ubehnutý kilometer  a úhradu za stojné vo výške 1 Eur za každú aj začatú hodinu čakania. 

Podkladom pre výpočet úhrady za ubehnutú trasu je cesta na miesto vyšetrenia a cesta späť.  

6. Rozdiel do skutočných nákladov na prepravu hradí obec. 

 

                                                                    Článok VII 

                                                                          § 14 

                                Spoločné, prechodné, zrušovacie záverečné ustanovenia 

 

1. Občan ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba , v každom roku do 31.1. predloží 

Obecnému úradu v Slovenskom Pravne posledné platné rozhodnutie sociálnej poisťovne 

alebo potvrdenie pošty o výške a druhu dôchodku. 

2. Poverený zamestnanec Obecného úradu v Slovenskom Pravne každoročne do 28.2. 

vykoná prehodnotenie skutočností rozhodujúcich na platenie úhrady za opatrovateľskú 

službu u všetkých prijímateľov sociálnej služby  a na základe prehodnotenia pripraví 

a predloží dodatok k zmluve za opatrovateľskú službu. 

3. Obec je povinná chrániť osobné údaje získané v súvislosti s konaním o poskytnutí 

opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 



4. Podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktoré nie sú upravené týmto VZN sa riadia 

zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení. 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Slovenské Pravno č. 

10/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne 

služby. 

 

 

 

                 

 

 


