Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slovenský Grob č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby

Čl. I.
Základné ustanovenia
1.

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe, v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slovenský Grob č. 6/2020
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej
len “VZN”).

2.

Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť Obce Slovenský Grob (ďalej len “Obec”) vo veciach:
a. rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby,
b. poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb,
c. poskytovania opatrovateľskej služby,
d. poskytovania prepravnej služby,
e. spôsobu a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.
Čl. II.
Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu

1.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na Obecný úrad v Slovenskom Grobe.

2.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:
a. meno a priezvisko žiadateľa, ktorému sa má poskytovať sociálna služba,
b. dátum narodenia,
c. trvalý alebo prechodný pobyt,
d. rodinný stav,
e. štátne občianstvo,
f. druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálne služby v zariadení
aj formu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu.

3.

Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu
službu, okrem prípadu, keď sa posudková činnosť podľa zákona nevykonáva.

4.

Obec na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vydáva posudok o odkázanosti na sociálnu
službu, ktorý obsahuje:
a. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b. bodové hodnotenie úkonov sebaobsluhy a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v
rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 časť A zákona o sociálnych službách,
c. odporučenie druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby posudzovanej osoby,
d. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

5.

Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy
o správnom konaní.

6.

Konanie vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obecný úrad v Slovenskom
Grobe, ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu.
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Čl. III.
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb
1.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
a. poskytne sociálnu službu,
b. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak
nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom
právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel, a ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súhlasí, alebo
c. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe
dohody Obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
ak Obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až b)
tohto VZN.

2.

Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods. 1 písm. b) a c) tak, že písomne požiada budúceho
poskytovateľa sociálnej služby o zabezpečenie sociálnej služby pre konkrétneho prijímateľa sociálnej služby.

3.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby uvedenej v bode 1 písm. b) tohto článku VZN s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej
služby z verejných prostriedkov, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti
písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

4.

Ak má osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, Obec v rozsahu svojej
pôsobnosti poskytne osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v bode 1
písm. b) tohto článku VZN podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia
tohto poradia, ak bod 5 neustanovuje inak.

5.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe
bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne
ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je
ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku
osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá
zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo
manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za
opatrovníka.

6.

Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho
poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby.

7.

Obec poskytuje sociálne služby v rozsahu tohto VZN na základe písomne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby s výnimkou poskytovania prepravnej služby.

8.

Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, budú tieto skutočnosti
zapracované písomným dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Čl. IV.
Poskytovanie opatrovateľskej služby

1.

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území Obce fyzickej osobe, ktorá:
a. má trvalý alebo prechodný pobyt na území Obce,
b. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, a zároveň
c. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách.
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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 za opatrovanie podľa
osobitného predpisu, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
c. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.

3.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť na Obecný úrad v Slovenskom Grobe do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby
zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu
službu.

4.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie
opatrovateľskej služby.

5.

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky tohto VZN a má právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

6.

Rozsah poskytovaných úkonov určuje Obec na základe sociálnej posudkovej činnosti v hodinách v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah poskytovaných úkonov v zmluve o poskytovaní sociálnej služby je
zhodný s rozsahom poskytovaných úkonov uvedených v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, ak sa
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana.

8.

Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu splnenia podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby.

9.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni max. 7,5 hod. / denne

10. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu
poskytovanej sociálnej služby.
11. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 2,00 € / hodina.
Čl. V.
Poskytovanie prepravnej služby
1.

Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
a. fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
b. fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

2.

Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

3.

Prepravná služba sa objednáva telefonicky deň vopred na Obecnom úradu v Slovenskom Grobe.

4.

Výška úhrady za prepravnú službu sa určí:
a. fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Obce Slovenský Grob a
aa) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny priznanú odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom vo
výške 0,50 €/km, minimálne však 2,50 € za jazdu,
ab) fyzickej osobe sprevádzajúcej fyzickú osobu, ktorej je prepravná služba poskytovaná 0,80
€/km, minimálne však 3,00 € za jazdu,
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1.
2.
3.

4.

ac) ak je prepravovanou osobou držiteľ preukazu ťažkého zdravotného postihnutia so sprievodcom,
po predložení príslušného dokladu (preukaz ťažkého zdravotného postihnutia so sprievodcom
alebo posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia) sa úhrada sprevádzajúcej fyzickej osobe
neurčuje.
b. fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Obce Slovenský Grob a
ba) fyzickej osobe, ktorá má úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznanú odkázanosť na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom vo výške 1,00 €/km, minimálne
však 5,00 € za jazdu,
bb) fyzickej osobe sprevádzajúcej fyzickú osobu, ktorej je prepravná služba poskytovaná 1,50
€/km, minimálne však 5,00 € za jazdu,
bc) ak je prepravovanou osobou držiteľ preukazu ťažkého zdravotného postihnutia so sprievodcom,
po predložení príslušného dokladu (preukaz
ťažkého zdravotného
postihnutia so
sprievodcom alebo posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia) sa úhrada sprevádzajúcej fyzickej
osobe neurčuje.
Pre všetky fyzické osoby okrem sprevádzajúcej fyzickej osoby podľa tohto článku sa určuje úhrada za stojné počas
prepravy mimo územia obce stojné: 1,00 €/hod.
Parkovné hradí prijímateľ sociálnej služby.
Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti (počet km) a výšky úhrady za 1km
prepravnej vzdialenosti. Minimálna platba je však určená vo výške stanovenej sumy za jazdu. Dĺžka prepravnej
vzdialenosti sa ráta od miesta nástupu prijímateľa prepravnej služby. K úhrade za prepravu mimo územia Obce
Slovenský Grob sa pripočíta stojné ako násobok počtu hodín a stanovenej hodinovej sadzby. Stojné sa platí za
každú začatú hodinu.
Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou platbou v hotovosti v deň
uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) v pokladni Obecného úradu v Slovenskom Grobe, na základe
vodičom podpísaného tlačiva Objednávky prepravnej služby s celkovou sumou úhrady za prepravu.
Čl. VI.
Rozvoz a donáška jedla

1.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie donášky alebo dovozu stravy do domácnosti, doručí žiadosť
o poskytovanie tejto služby na Obecný úrad v Slovenskom Grobe – príloha č. 1 k tomuto VZN.

2.

Donáška a rozvoz stravy sa poskytuje na základe odsúhlasenia žiadosti starostom Obce.

3.

Donáška a rozvoz stravy sa poskytuje bezodplatne.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

Ostatné práva a povinnosti subjektov neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými právnymi predpismi,
najmä zákonom o sociálnych službách.
Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší VZN Obce Slovenský Grob č. 1/2019 obce Slovenský Grob
zo dňa 06.03.2019
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Slovenskom Grobe dňa 14.12.2020 a účinnosť
nadobúda dňa 01.01.2021.
…………………………
JUDr. Štefan Gašparovič, v.r.
Starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN

OBEC SLOVENSKÝ GROB, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Žiadosť o donášku a rozvoz obedov

Žiadateľ:
Meno priezvisko:

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

Bydlisko:

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

Dátum narodenia:

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

Vyjadrenie lekára:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Vyjadrenie vedenia Obce Slovenský Grob:
...........................................................................................................................................
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Príloha č.2 VZN

Objednávka prepravnej služby
OBEC SLOVENSKÝ GROB
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Objednávateľ:
Adresa :
Tel. kontakt :
Dátum a čas :
Cieľ prepr. služby :
Počet osôb :
Podpis objednávateľa :..............................................................
Cena :
Užívateľ služby TP
Počet kilometrov (0,50 €/km):
Stojné (1,- €/h) :
Minimálne 2,50 € za jazdu
Sprevádzajúca osoba
Počet kilometrov (0,80 €/km):
Minimálne 3,- € za jazdu
Užívateľ služby bez TP
Počet kilometrov (1 €/km):
Stojné (1,- €/h) :
Minimálne 5 € za jazdu
Sprevádzajúca osoba
Počet kilometrov (1,50 €/km):
Minimálne 5,- € za jazdu
CENA SPOLU :
Dátum :...................................., podpis vodiča :..................................................................
Uhradené dňa :........................, číslo pokladničnej potvrdenky :........................................

•
•

nehodiace sa prečiarknite
TP – trvalý pobyt

6

Zverejnené dňa:
Zvesené dňa:
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