Všeobecne záväzné nariadenie obce Kokošovce
číslo 22/2009
O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE
SLUŽBY V obci Kokošovce
Čl. 1
Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach sa na svojom zasadnutí dňa 14.decembra 2009
uznieslo v súlade s § 6 ods. 1 a § -u 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia obce Kokošovce č. 22/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za
sociálne služby v obci Kokošovce.
Čl.2
Úvodné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa upravuje pôsobnosť obce Kokošovce vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby,
b) poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb,
c) spôsobu určenia a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych služieb
d) o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach opatrovateľskej služby
Uvedené sociálne služby sú poskytované sociálnou pracovníčkou zamestnanou na 0,213
pracovného úväzku v obci.
Čl.3
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
(1) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení
opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
(2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu písomne doručí žiadateľ, alebo
jeho zákonný zástupca na OcÚ v obci Kokošovce sociálnej pracovníčke.
(3) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej písomným súhlasom a
na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať
žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba, resp. rodinný príslušník.
(5) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu.
(6)Obec Kokošovce na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o
odkázanosti na sociálnu službu, podľa stupňa odkázanosti bude zaradený do Zariadenia
pre seniorov, alebo DSS, opatrovateľská služba atď.
(7) Súčasťou žiadosti je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Čl.4
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrad 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) Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia
zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom.
Ak sa fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu
službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.
(4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci 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 povinné pri určení
sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa tohto VZN.
(6) obec vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby v rozsahu
predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby a úhrady za jednu
hodinu opatrovateľskej služby.
Čl.5
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie
(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci
Kokošovce vo výške 0,50 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby.
a)osobná hygiena(hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela)– 0,55E/deň,
b)celkový kúpeľ(kúpeľ vo vani, v sprche, umývanie vlasov) – 0,50 E/deň,
c)stravovanie a dodržiavanie pitného režimu(donáška obeda, porciovanie a kŕmenie) –
0,50E/ deň,
d)úkony starostlivosti o domácnosť(nákup potravín, bežné upratovanie v domácnosti) –
1E/deň,
e)základné sociálne aktivity(sprievod na lekárske vyšetrenie, záujmové činnosti, - 0,50
E/deň.
(2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných
sociálnych aktivít a dohľadu v prepočte na 22 pracovných dní.
(3) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých
seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych
aktivít a dohľadu za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(4) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne
s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, kde
budú presne vyšpecifikované výkony a úkony a finančné náležitosti pre opatrovaného

(5) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ( zák.č. 601/2003 Zb. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
(6) Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu im musí zostať
mesačne najmenej 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným
predpisom.
(7) 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
predpisom.
(8) Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba; odsek 4 sa
nepoužije. Osoba podľa prvej vety s obcou uzatvorí zmluvu o platení úhrady za
opatrovateľskú službu.
(9) Ak podľa odseku 5) nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o platení úhrady
za opatrovateľskú službu.
(10) Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú 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,
ktorá sa uplatňuje v dedičstve.
Čl.6
Všeobecné ustanovenia o poskytovaní sociálnych služieb
(1)Obec Kokošovce v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
sociálnu službu:
a. poskytne sociálnu službu v plnom rozsahu zamestnanou sociálnou pracovníčkou v obci
podľa definovaného zákona o sociálnych službách.
Čl. 7
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1)Obec Kokošovce 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 a zadávateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
(3) Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby obci Kokošovce, ktorá je do 30 dní povinná tuto náležitosť
riešiť, ak zdravotný stav zadávateľa neustanovuje inak.
(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 je záväzná pre obe strany ako zadávateľa tak
poskytovateľa.

(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 Kokošovce 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 §,
d)obec rozhodne na základe lekárskeho a sociálneho posudku o zániku odkázanosti
fyzickej osoby na sociálnu službu. Obec Kokošovce je povinné 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.
Čl. 8
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi s trvalým pobytom v
obci Kokošovce na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku.
(2) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana
(4) 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 predpisu (4),
c)ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
(5) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 2 tohto VZN. Rozsah
úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny
rozsah úkonov seba obsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu
odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 1 tohto VZN.

2 Príloha č.3 Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
3 Príloha č.4 Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
Čl. 9
Odľahčovacia služba
(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „FO, ktorá opatruje“) podľa
osobitného predpisu3, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia v ktorom FO, ktorá opatruje,
nemôže opatrovanie vykonávať.
(2) Odľahčovacia služba spočíva v poskytnutí opatrovateľskej služby osobe, ktorá je
opatrovaná, a to najviac počas 30 dní v rámci jedného roka. FO, ktorá opatruje, má
možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách
(3) 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 je obec
povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu,
ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín
denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na
sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1
považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny.
(4) Ak má občan záujem o poskytovanie odľahčovacej služby, je povinný podať
obci Kokošovce písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej
služby (príloha č.4), podľa formulára žiadosti.
(5) Výška úhrady za odľahčovaciu službu je uvedená v závislosti od času a doby jej
poskytovania v zmysle § 4 tohto VZN.
Čl. 10
Sociálna služba v jedálni
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce
Kokošovce, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok.
Čl. 11
Posudková činnosť
(1) Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom

posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto
osoby. § 106 ods.15 zákona č. 448/2008 Z.z.
(2) Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý
obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu.
(3) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, ktoré
ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník
obce Kokošovce.
(4) výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o
svoju domácnosť pri základných aktivitách podľa prílohy č.2 tohto VZN v porovnaní s
fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu.
(5) Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje :
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť
1) pri základných sociálnych aktivitách,
2) návrh druhu sociálnej služby,
3) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
(1)Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 o poskytovaní sociálnej pomoci sa ruší
a nahrádza ho všeobecné záväzne nariadenie č. 22/2009 o poskytovaní sociálnych služieb.
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