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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
o sociálnych službách

Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 3, písm. p) a § 6, ods. 1 zákona NR SR
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup
a podmienky pri poskytovaní a zabezpečení sociálnych služieb obcou
Dražkovce.

Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v zmysle
zákona NR SR 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, v znení zákona
č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 332/2010 Z.z. a v
znení zákona č. 551/2010 Z.z. (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“) ustanovuje pôsobnosť obce Dražkovce vo veciach:

a) poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb,
b) rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu,
c) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych
služieb

Čl. II
Sociálne služby poskytované obcou
(1) Obec Dražkovce poskytuje nasledovné sociálne služby:
a) sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku – domácu opatrovateľskú
službu (ďalej len opatrovateľská služba)
b) podpornú službu – poskytovanie sociálnej služby
v jedálni
Čl. III
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
(1) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (príloha č. 1 k
VZN), podáva občan s trvalým pobytom v obci Dražkovce na
obecnom úrade. Prílohou žiadosti o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu je lekársky nález na účely konania, nie starší ako 6
mesiacov (príloha č. 2 k VZN).
(2) Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu obec:
a) zabezpečí lekársky posudok,
b) vypracuje sociálny posudok,
c) vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len
„posudok“), ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, znevýhodnenie fyzickej osoby v
oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť, a pri základných sociálnych aktivitách, návrh druhu
sociálnej služby, určenie termínu opätovného posúdenia
zdravotného stavu. Posudok je podkladom na vydanie rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu.
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d) vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Čl. IV
Opatrovateľská služba
§1
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v
domácom prostredí občana, ktorý :
a) je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň
odkázanosti je najmenej II. podľa osobitného predpisu1),
b) je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách podľa osobitného predpisu2),
(2) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať 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 predpisu3) s výnimkou,
ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, v
zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia
služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba najviac osem
hodín mesačne,
(c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa
osobitného predpisu3),

(d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou
chorobou a pri ochorení touto nákazou

Opatrovateľská služba
(1) Príspevok obce za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby počas
pracovných dní (v trvaní maximálne 6 hodín/deň ) zabezpečovanú
verejným alebo neverejným poskytovateľom je 3,00 €

(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa podmienok
dohodnutých v zmluve, ktorú uzatvára s verejným alebo neverejným
poskytovateľom.
(3) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu
podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú
službu musí občanovi zostať 1,65 násobok sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu4).
(4) Príjem občana sa posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa osobitného predpisu, po
zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu im musí zostať mesačne
najmenej 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným
predpisom4).
(5) Ak u osôb nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za ich
príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovená osobitným predpisom4).
(6) Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj
iná osoba.
(7) Ak podľa odsekov 4) a 5) nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu,
alebo jej časť za opatrovateľskú službu, prechádza táto povinnosť na
rodičov alebo deti5), ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom
občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby.
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(8) Ak nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo
deťom a občan zomrie, úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť
je pohľadávka, ktorá sa uplatňuje v dedičstve.

Čl. V
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
(1) Obec Dražkovce poskytuje sociálnu službu v jedálni fyzickej
osobe, ktorá:
• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb,
• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
• dovŕšila dôchodkový vek
(2) Obec poskytuje sociálnu službu v školskej jedálni pri Materskej
škole. Žiadosť o poskytnutie stravovania v školskej jedálni ( príloha
č. 3 ) podáva občan s trvalým pobytom v obci na obecnom úrade.
Jedlo je vydávané denne v čase prevádzky MŠ. Táto služba môže
byť poskytovaná aj formou donášky obeda do domácnosti
prijímateľa sociálnej služby.
(3) Dotácia obce na jedno jedlo – obed - predstavuje sumu 1,- €.
Podmienky a spôsob platby si dohodne fyzická osoba s vedúcou
školskej jedálne.

Čl. VI.
Spoločné ustanovenia
(1) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama
podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, môže tak urobiť v jej
mene a s jej písomným súhlasom aj iná fyzická osoba.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané
za účelom určenia výšky úhrady za poskytované sociálne služby v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov a v zmysle osobitného predpisu4).
(3) Obec Dražkovce si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ňou
poskytnutých finančných prostriedkov.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 17.06.2020
(2) Pripomienkové konanie k VZN do 01.07.2020
(3) Toto VZN bolo prijaté uznesením OZ v Dražkovciach č. 27/2020
zo dňa 14.07.2020 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli dňa 24.07.2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Príloha č. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z.
2) Príloha č. 4 Zákona č. 448/2008 Z.z.
3) Zákon č. 447/2008 Z.z.
4) Zákon č. 601/2003 Z.z.
5) Zákon č. 36/2005 Z.z.
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Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
Žiadateľ

Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Rodinný stav:
Štátne občianstvo:
Trvalý pobyt:
č. OP:
Zamestnanie :
č. telefónu:
Poberateľ dôchodku (-ov), druh dôchodku (-ov):

Výber sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku:

Výber sociálnej služby1):
1. Zariadenie podporovaného bývania
2. Zariadenie pre seniorov
3. Zariadenie opatrovateľskej služby
4. Rehabilitačné stredisko
5. Domov sociálnych služieb
6. Špecializované zariadenie
7. Denný stacionár
8. Opatrovateľská služba
9. Prepravná služba
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á)
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom
písomný súhlas obci Dražkovce na využívanie mojich osobných údajov uvedených na
žiadosti na účely poskytnutia sociálnej pomoci.

V .....................................

dňa ..........................

......................................................
podpis žiadateľa

Príloha:
- Lekársky nález na účely konania o sociálnej službe

1)

čo sa nehodí, prečiarknite! Vysvetlivky k jednotlivým sociálnym službám sú na druhej strane!

Domáca opatrovateľská služba:
Sociálna služba poskytovaná FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO a jej
stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa osobitného predpisu.
FO, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa
osobitného predpisu.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa osobitného predpisu.
Žiadosti sa podávajú na obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu.

.

Príloha č. 2

Lekársky nález na účely konania o sociálnych službách
Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje zdravotné výkony na
účely tohto zákona.
Meno a priezvisko .................................................................
Dátum narodenia...................................................................
Bydlisko.................................................................................
Anamnéza:
a) osobná: (so zameraním na zdravotné postihnutie, spôsob liečby, hospitalizáciu)

b) subjektívne ťažkosti:

Objektívny nález:

Výška:

Hmotnosť:

BMI:
(body mass index)

TK:
(krvný tlak)

P:
(pulz)

Habitus:
Orientácia:
Poloha:
Postoj:
Chôdza:
Poruchy kontinencie:

Objektívny nález A)
Pri interných ochoreniach uviesť fyzikálny nález a doplniť výsledky odborných
vyšetrení, ak nie sú uvedené v priloženom náleze, to znamená
pri kardiologických ochoreniach funkčné štádium NYHA
pri cievnych ochoreniach končatín funkčné štádium podľa Fontainea
pri hypertenzii stupeň podľa WHO
pri pľúcnych ochoreniach funkčné pľúcne vyšetrenie (spirometria)
pri zažívacích ochoreniach (sonografia, gastrofibroskopia, kolonoskopia a ďalšie)
pri reumatických ochoreniach séropozitivita, funkčné štádium
pri diabete dokumentovať komplikácie ( angiopatia, neuropatia, diabetická noha, ...)
pri zmyslových ochoreniach korigovateľnosť, visus, perimeter, slovná alebo objektívna
audiometria
pri psychiatrických ochoreniach priložiť odborný nález
pri mentálnej retardácii psychologický nález s vyšetrením IQ
pri urologických ochoreniach priložiť odborný nález
pri gynekologických ochoreniach priložiť odborný nález
pri onkologických ochoreniach priložiť odborný nález s onkomarkermi, TNM klasifikácia
pri fenylketonúrii a podobných raritných ochoreniach priložiť odborný nález

.

Objektívny nález B):
Pri ortopedických ochoreniach, neurologických ochoreniach a poúrazových stavoch
a) popísať hybnosť v postihnutej časti s funkčným vyjadrením (goniometria v porovnaní s
druhou stranou)
b) priložiť ortopedický, neurologický, fyziatricko-rehabilitačný nález (FBLR nález),
röntgenologický nález (RTG nález), elektromyelografické vyšetrenie (EMG),
elektroencefalografické vyšetrenie (EEG), výsledok počítačovej tomografie (CT), nukleárnej
magnetickej rezonancie (NMR), denzitometrické vyšetrenie, ak nie sú uvedené v priloženom
odbornom náleze.

Diagnostický záver (podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb s funkčným vyjadrením)

V ............................... dňa .........................

....................................................
podpis lekára, ktorý lekársky nález
vypracoval a odtlačok pečiatky
Poznámka
Zdravotné výkony na účely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa poskytujú za úhradu, ktorú uhrádza príslušný orgán.
Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nevypisuje
sa fyziologický nález

Príloha č. 3

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE STRAVOVANIA V ŠKOLSKEJ
JEDÁLNI

Žiadateľ
Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Rodinný stav:
Trvalý pobyt:
Telefón:
Poberateľ dôchodku (-ov), druh dôchodku (-ov) :
Poberateľ dávky v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:
Uhradené záväzky voči mestu ( poplatok za komunálny odpad, daň z
nehnuteľnosti ... ) :
Odôvodnenie žiadosti :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á)
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom
písomný súhlas Obci Dražkovce na využívanie mojich osobných údajov uvedených na
žiadosti na účely poskytnutia sociálnej služby.

Dražkovce, dňa .........................

......................................
podpis žiadateľa

