Návrh VZN zverejnený v obci Chtelnica dňa 11.06.2012
VZN zverejnené v obci Chtelnica dňa 28.06.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa 13.07.2012

Obecné zastupiteľstvo Obce Chtelnica v súlade s ustanovením § 6, ods. 1 a ust. § 11 ods. 4
písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
so zákonom č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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, zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine a
zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 6/2012

o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované
sociálne služby v obci Chtelnica
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Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je :
- definovať rozsah sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti Obce Chtelnica,
- určiť výšku úhrady za poskytované sociálne služby,
- zabezpečiť spoluúčasť občana na financovaní poskytovaných sociálnych služieb v závislosti
od jeho sociálneho postavenia,
- upraviť právne vzťahy pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a organizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

2. Vymedzenie pojmov
2.1. 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 zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
2.2. 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 (ďalej len dôchodkový
vek),
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou
obchodovania s ľuďmi.
2.3. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny.
2.4. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré
vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
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3. Komunitný plán sociálnych služieb
Obec Chtelnica vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi
sociálnych služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb podlieha
schváleniu obecným zastupiteľstvom, čím sa stáva záväzným a dôležitým nástrojom na pokrytie
potrieb fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v obci .

4. Druh sociálnej služby
a) sociálne 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 dôchodkového veku,
d) podporné služby.

5. Formy sociálnej služby
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou podľa
nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
5.1. Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje
fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania
sociálnej služby.
5.2. Terénna forma sociálnej služby (ďalej len „terénna sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej
osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
5.3. Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa
poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba.
5.4. Poskytovanie terénnej sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred
pobytovou sociálnou službou. Ak terénna sociálna služba alebo ambulantná sociálna služba nie
je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby,
poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť týždenná
pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou.

6. Odborné činnosti
Odborné činnosti sú najmä :
a) základné sociálne poradenstvo,
b) špecializované sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e) sociálna rehabilitácia,
f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
g) pracovná terapia,
h) tlmočenie,
i) sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie,
j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
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7. Obslužné činnosti
Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a
šatstva,
a) ubytovanie je poskytnutie prístrešia na účel prenocovania,
b) stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek
a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú
náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné
náklady na prípravu stravy. Pri ambulantnej sociálnej službe v zariadení sa stravovanie nemusí
poskytovať.

8. Ďalšie činnosti
Ďalšie činnosti sú :
a) poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi,
b) donáška stravy,
c) požičiavanie pomôcok,
d) zabezpečenie záujmovej činnosti.

Článok II.
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba
Sociálna služba sa poskytuje na území obce Chtelnica. Určená je oprávnenej fyzickej osobe, ktorá sa
ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii, je ohrozená sociálnym vylúčením alebo jej schopnosť
spoločensky sa začleniť, je obmedzená a nemôže samostatne riešiť svoje problémy.

9. Oprávnenou fyzickou osobou pre účely tohto nariadenia je :
a) občan, ktorý sa ocitol v nepriaznivej alebo krízovej situácii, má trvalý pobyt v obci Chtelnica, na
základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracovaného posudzujúcim lekárom je
odkázaný na poskytovanie sociálnej služby,
b) občan, ktorý sa ocitol v nepriaznivej alebo krízovej situácii, má prechodný pobyt v obci Chtelnica,
na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracovaného posudzujúcim
lekárom je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby,
c) občan inej obce ak úhradu za poskytnutie sociálnej služby vykoná táto obec, príp. vyšší územný
celok a občan má s obcou podpísaný individuálny rozvojový plán.

10. Neoprávnenou fyzickou osobou

pre účely tohto nariadenia je považovaný prijímateľ

sociálnej služby, ktorý :
a) sa nachádza v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii a na základe sociálnej posudkovej
činnosti a vypracovaného sociálneho posudku nie je odkázaný na poskytnutie sociálnej služby,
b) sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii, odmieta spoluprácu.
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11. Neposkytnutie sociálnej služby.
Sociálna služba sa neposkytuje fyzickej osobe, ktorá má nariadenú karanténu z nákazy prenosnou
chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Článok III.
Úhrada za sociálnu službu
12. Podmienky úhrady za sociálnu službu
12.1. Príjem a povinnosť platiť úhradu
Prijímateľ sociálnej služby uvedenej v článku V. ods. 16.1 (opatrovateľská služba) a ods. 16.3.
(denný stacionár) je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu, podľa príjmu a
majetku spolu so zákonom určenými fyzickými osobami obci oznámiť výšku svojich príjmov,
čestným vyhlásením preukázať výšku svojich 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, umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce
sa majetku (§ 71, § 72 a § 73 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 50/2012 Z.z.).
12.2. Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „ EON“)
Obec poskytne sociálne služby terénnou a ambulantnou formou a sumu úhrady za
poskytnutie sociálnych služieb určí na základe ekonomicky oprávnených nákladov.
Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady na činnosti, ktorými sú
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní,
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na
starobné dôchodkové sporenie,
c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
d) energie, voda a komunikácie,
e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
f) dopravné,
g) rutinná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných
stavov,
h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení, techniky, náradia a materiálu,
i) služby,
j) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby.
Výška EON za jednotlivé sociálne služby bude doplnená v prílohe č.1. dodatkom k tomuto
nariadeniu.
12.3. Účasť rodiny na úhradách
Obec požaduje úhradu postupne od prijímateľa sociálnej služby, manžela, manželky, detí,
rodičov alebo osôb, ktoré majú voči prijímateľovi sociálnej služby vyživovaciu povinnosť. Ak
medzi obcou a týmito osobami nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o platení úhrady za sociálnu
službu, obec rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť úhradu a o výške úhrady.
Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej
časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie,
neplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávkou obce, ktorá sa uplatňuje v
konaní o dedičstve.
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12.4. Vyživovacia povinnosť
Deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to
potrebujú. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru
jeho schopnosti a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.
12.5. Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a
rodinným pomerom
1) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a denný stacionár musí prijímateľovi
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
2) Ak podľa odseku 1 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 zostať 1,3 násobku sumy životného minima.
3) Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu.

Článok IV.
Pôsobnosť obce
13. Obec vo svojej samosprávnej pôsobnosti :
1)
2)
3)

vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre
seniorov, dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na
prepravnú službu, o zániku odkázanosti na sociálnu službu o odkázanosti na sociálnu službu
uvedenú po zmene stupňa odkázanosti, o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť podľa článku III.,
4) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
5) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečovanie nevyhnutných
podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v dennom stacionári. Poskytuje
opatrovateľskú službu, prepravnú službu, odľahčovaciu službu,
6) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
7) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby,
8) uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, o poskytovaní finančného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a o poskytnutí
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
sociálnej služby, o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov s inou obcou, alebo s iným
poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný
celok a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby,
9) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum a denný stacionár,
10) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia sociálnych služieb,
11) hradí inej obci, inému vyššiemu územnému celku a neverejnému poskytovateľovi ekonomicky
oprávnené náklady a finančný príspevok v súlade so zákonom o sociálnych službách.
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Článok V.
Sociálne služby zriadené obcou
14.
Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb v zariadení
14.1. Nocľaháreň
Nocľaháreň je zariadenie sociálnych služieb. V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje :
1) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2) sociálne poradenstvo,
b) vytvára podmienky na :
1) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2) prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
Prevádzkové, personálne a organizačné podmienky činnosti zariadenia Nocľaháreň budú spracované
v ubytovacom poriadku zariadenia, ktoré podpisuje starosta obce. Poskytovanie sociálnych služieb
v zariadení sa vykonáva podľa štandardov, ktoré podpisuje starosta obce. Výška úhrady za
poskytnutie služieb bude doplnená dodatkom k tomuto nariadeniu (v čase zriadenia nocľahárne).
Výška úhrady je rôzna v letnom a zimnom období. Letné obdobie pre účely tohto nariadenia začína
01. mája a končí 30. septembra bežného kalendárneho roka. Zimné obdobie začína 01. októbra a
končí 30. apríla bežného kalendárneho roka.

15. Sociálne služby na podporu rodiny
15.1. Pôsobnosť obce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Obec pri výkone svojej samosprávnej činnosti vykonáva opatrenia zamerané na
predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a
plnoletých fyzických osôb. Sú to najmä :
a) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách
zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny,
na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj
schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,
b) organizovanie alebo sprostredkovanie účastí na programoch a aktivitách zameraných na
predchádzanie sociálno-patologickým javom,
c) sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu
vhodného využívania voľného času detí.
Tieto opatrenia vykonáva v prostredí, ktoré zodpovedá potrebám obyvateľov obce Chtelnica
v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, otvorenom prostredí
a v prostredí vytvorenom a usporiadanom za účelom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. Obec organizuje výchovné programy, resocializačné programy, alebo sociálne
programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo
súdom uložené výchovné opatrenie.
Obec spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení
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plánu sociálnej práce s dieťaťom, pri úprave a obnove rodinných pomerov.
Obec môže na sanáciu rodinných pomerov v problémovej, dysfunkčnej a afunkčnej rodine vynaložiť
finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na mimoriadne výdavky, ktoré sú účelovo viazané na
použitie podľa odst. 15.3.
15.2. Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa
Ak obec preukázateľným spôsobom zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o
dieťa potrebuje pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, alebo
rodine hrozí strata prirodzeného rodinného prostredia z dôvodu hmotnej núdze ponúkne písomnou
formou rodine dieťaťa pomoc nasledovne :
a) prostredníctvom terénnych pracovníkov kontaktuje rodinných príslušníkov alebo
písomne ich predvolá za účelom poskytnutia základného sociálneho poradenstva,
b) spolu s rodinou vypracuje individuálny rozvojový plán,
c) uzatvorí poradenský kontrakt,
d) poskytuje rodine potrebnú materiálnu a finančnú pomoc vo forme dávok sociálnej pomoci.
15.3. Dávka sociálnej pomoci
Dávka sociálnej pomoci je účelový transfer pre občana s trvalým pobytom v obci Chtelnica,
ktorý sa ocitol v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii a osobám, ktoré sa s ním spoločne
posudzujú.
Dávka sociálnej pomoci sa môže poskytnúť finančným, vecným alebo kombinovaným plnením a jej
výška závisí od rozpočtových možností obce. Dávku je možné poskytnúť 2x za kalendárny rok
jednorazovo alebo v dvanástich nerovnomerných častiach na úhradu mimoriadnych výdavkov
a výdavkov na sanáciu, úpravu a obnovu rodinného prostredia. Výška a účel mesačných splátok
(intervencií) musí byť zaznamenaný v individuálnom rozvojovom pláne občana (rodiny).
Za mimoriadne výdavky občana sa považujú výdavky spojené :
a) s nákupom základných životných potrieb po strate prístrešia pri živelných pohromách,
technických haváriách alebo požiaroch v domácnosti, ekologických alebo priemyselných
haváriách,
b) s úhradou nevyhnutných nákladov na chod domácnosti pri náhlej strate zamestnania
alebo v dôsledku hromadných výpovedí zamestnávateľov, keď bez príjmov zo závislej činnosti
zostanú obaja rodičia neplnoletých detí,
c)s nákupom liekov na lekársky predpis.
Za výdavky na sanáciu, úpravu a obnovu rodinného prostredia sa považujú výdavky spojené s
úhradou :
a) služieb spojených s užívaním a udržiavaním prirodzeného rodinného prostredia detí
(bytových priestorov, obytných miestností, domov),
b) nákladov na stravu v rozsahu jedného teplého jedla denne,
c) úhradu odborných špecializovaných služieb spojených so sanáciou rodinného prostredia,
d) mzdových a cestovných nákladov terénneho sociálneho pracovníka mesta (asistenta
a manažéra rodiny),
e) nákladov na bývanie v špecializovaných zariadeniach iných obcí, vyšších územných
celkov a neverejných poskytovateľov,
f) nákladov na vyhľadanie a prípravu fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej
starostlivosti a na podporu utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa.

8

15.4. Úprava vzťahov medzi dieťaťom a rodičom
Na úpravu vzťahov medzi dieťaťom a rodičom dieťaťa, alebo osobou zodpovednou za výchovu
dieťaťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského
domova a na podporu úpravy ich rodinných pomerov, poskytuje sa pomoc pri stretávaní sa dieťaťa s
rodičmi alebo inou osobou zodpovedajúcou za výchovu dieťaťa, a to :
a) návštevou dieťaťa v detskom domove, alebo
b) návštevou dieťaťa u rodičov alebo osoby zodpovednej za výchovu dieťaťa.
15.5. Príspevok na dopravu
Za účelom úpravy rodinných pomerov dieťaťa môže obec poskytnúť rodičom dieťaťa alebo
osobe zodpovedajúcej za výchovu dieťaťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu obyvatelia obce,
príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. Výška príspevku na
dopravu do detského domova je cena cestovného vlakom II. triedy a tam, kde vlak nepremáva, je
cestovné autobusovou dopravou. Žiadateľ o príspevok môže žiadať o jeho preplatenie po predložení
obojsmerného cestovného lístka a potvrdenia od sociálneho pracovníka detského domova, v ktorom
je dieťa umiestnené. Žiadateľ oznámi svoj záujem vycestovať do detského domova písomne.
15.6. Výška finančných prostriedkov na obnovu rodinných pomerov dieťaťa
Obec najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti, vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu
a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov vrátane bytových pomerov a
sociálnych pomerov, ak rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, sú obyvateľmi
obce a dieťa má v obci trvalý pobyt. Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na
úpravu a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb podľa prvej vety, môže obec vyčlenené finančné
prostriedky použiť spôsobom uvedeným v odst. 15.6.1. Mesačná výška finančných prostriedkov na
úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy finančného
príspevku na vykonávanie rozhodnutia súdu, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého
je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
15.6.1. Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieťaťa.
Vyčlenené prostriedky sa použijú v poradí podľa nasledovných priorít na :
a) úhradu nákladov na vyhľadávanie a prípravu fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do
osobnej starostlivosti,
b) úhradu nevyhnutných nákladov určených na zabezpečovanie základných životných
potrieb rodiny spojených s úpravou a obnovou rodinných pomerov dieťaťa,
c) na úhradu nákladov spojených s utvorením náhradného rodinného prostredia pre dieťa.
15.6.2. Osobný účet dieťaťa
Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery
dieťaťa, alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov tak, aby
rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa mohli osobne vykonať starostlivosť o dieťa alebo
o dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, obec poskytuje dieťaťu finančné
prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa na tvorbu úspor mesačne na
osobný účet dieťaťa (ďalej len „príspevok na tvorbu úspor“). Na nakladanie s prostriedkami na účte
dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
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16. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku
Obec na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie zriadilo nasledovné sociálne služby :
16.1. Opatrovateľská služba
16.1.1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná 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.
16.1.2. Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu
1/ Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovanou fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu,
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,
e)s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať
opatrovateľku.
2/ Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak
a) je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,
b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, poskytuje opatrovateľská služba
v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.
16.1.3. Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Chtelnica fyzickej
osobe s trvalým pobytom v obci.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 2 hod. denne a maximálne 7 a ½ hodiny denne v
pracovných dňoch v čase od 7,30 - do 15, 30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, ktoré spĺňajú
kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona o sociálnych službách.
3. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia a výška úhrady za
opatrovateľskú službu sa upravuje na základe písomnej žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby doručenej obci. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby občan priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Žiadosť musí obsahovať :
a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba poskytovať,
b) dátum narodenia a adresu jej pobytu,
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v bode 4,
d) formu sociálnej služby,
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,
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4.
5.
6.
7.

h) iné doklady, ktoré sú podkladom uzatvorenia zmluvy.
Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 74
ods.1), ktorá sa uzatvára medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby.
Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno
tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
Obec môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak :
a) prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o
poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré
narúšajú občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
b) prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o opatrovateľskej služby
podľa bodu 5,
c) rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na opatrovateľskú službu.

16.1.4. Posudková činnosť sa nevykonáva, ak opatrovateľská služba sa bude poskytovať fyzickej
osobe, ktorá bude platiť úhradu za poskytovanú službu najmenej vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby a ak sa jej bude poskytovať
pomoc pri odkázanosti inej osoby.
16.1.5. Spôsob úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú
službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu
a majetku. Za majetok na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 41
zákona o sociálnych službách sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných
úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je
vyšší ako suma 10 000 €. Prijímateľ sociálnej služby a fyzickej osoby uvedenej v § 73 ods. 10
zákona o sociálnych službách preukazujú na účely posúdenia majetok, ktorí vlastnia v čase podania
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Za majetok prijímateľa sociálnej
služby a fyzických osôb uvedených v § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách možno považovať
len podiel majetku pripadajúci na tohto prijímateľa sociálnej služby a na tieto osoby.
2. Za opatrovateľskú službu si prijímateľ sociálnej služby resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne
posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 1 ak
tento neustanovuje, že prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu
v zmysle § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách.
3. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu
alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby
zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu, alebo jej časť, je pohľadávkou obce, ktorá
sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.
4. Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v
kalendárnom mesiaci.
5. Výška úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady je určená v zmluve
podľa § 74 v súlade so ,,VZN“ obce, najviac však do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
Výška úhrady za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa sociálnej
služby bude určená v prílohe č. 1 dodatkom k tomuto nariadeniu.
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16.1.6. Vyživovacia povinnosť
1. Deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to
potrebujú (§ 66 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí ( § 67 zákona č. 36/2005 o
rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
16.1.7. Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Obec Chtelnica si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanému občanovi.
Opatrovateľky u jedného občana je možné striedať podľa potreby, aby bola každá opatrovateľka
rovnako vyťažená.
2. Donáška jedného nákupu sa zabezpečuje maximálne z dvoch obchodov, ktoré sú najbližšie
k bydlisku opatrovaného občana. Nákup sa poskytuje výhradne pre potreby opatrovaného
občana a nie pre rodinných príslušníkov.
3. V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba
zabezpečuje podľa personálnych možností opatrovateľskej služby.

16.2. Prepravná služba
16.2.1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná :
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom,
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu
po rovine alebo po schodoch s obmedzenou schopnosťou orientácie.
16.2.2. Prepravnú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá :
a) poberá peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla podľa osobitného predpisu1,
b) poberá peňažný príspevok na prepravu podľa osobitného predpisu2,
16.2.3. Prepravná služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie
odkázanosti na prepravnú službu.
Žiadosť musí obsahovať :
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie prepravnej služby, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo,
b) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka, deti) v
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná,
c) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu3 o nepriaznivom
zdravotnom stave,
d) posudok vydaný úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,
e) vyhlásenie k žiadosti, že žiadateľovi nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového vozidla a
nepoberá peňažný príspevok na prepravu.
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16.2.4. Na základe predloženej žiadosti, potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
posudku vydaného ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia, obec vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu.
16.2.5. Prepravná služba sa poskytuje na území obce Chtelnica v pracovných dňoch v čase od 07:30
hod. do 15:00 hod..
16.2.6. Objednávku na prepravu prijímateľ nahlasuje osobne alebo telefonicky najmenej 24 hodín
vopred na Obecný úrad v Chtelnici.
16.2.7. Úhrada za prepravnú službu :
a) na základe rozhodnutia o odkázanosti na prepravnú službu obec uzavrie s prijímateľom zmluvu o
poskytovanie sociálnej služby, ktorá nemusí byť písomná podľa § 74, ods. 3 zákona o sociálnych
službách,
b) úhradu za prepravnú službu platí fyzická osoba priamou platbou v hotovosti v deň poskytnutia
prepravnej služby vodičovi, ktorý mu vydá potvrdenie o úhrade,
c) úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km
prepravnej vzdialenosti sa počíta od miesta nástupu žiadateľa
prepravnej služby.
16.2.8. Výška úhrady za prepravnú službu je určená za 1 km prepravnej vzdialenosti nasledovne :
a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
0,35 €/km
b) fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch s obmedzenou schopnosťou orientácie
0,35 €/km
c) za asistenciu vodiča prepravnej služby, alebo čakanie
2,00 €/hod.
16.2.9. Ak je prepravovanou osobou občan, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne
postihnutého občana so sprievodcom, jeho sprievodca neplatí žiadnu úhradu. Túto skutočnosť je
nutné preukázať dokladom.
16.3. Denný stacionár
V dennom stacionári sa poskytne sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 2 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas
počas dňa. V dennom stacionári sa :
a) poskytuje
1) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2) sociálne poradenstvo,
3) sociálna rehabilitácia,
4) stravovanie,
b) zabezpečuje
5) záujmovú činnosť.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá
zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej
rehabilitácii.
Výška úhrady za služby v dennom stacionári sa poskytujú a uhrádzajú na základe zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby a bude doplnená do prílohy č. 1 dodatkom k tomuto nariadeniu.
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17. Podporné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
17.1. Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s
ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“),
ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým životným postihnutím sociálna služba
počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom
odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel
udržiavania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. 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 poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím sociálnu službu v rozsahu najmenej 7 ½ hodiny denne podľa jej výberu, a to :
a) terénnu sociálnu službu v prirodzenom rodinnom prostredí,
b) ambulantnú sociálnu službu v dennom stacionári.
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na
účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v tomto odseku považuje za splnenú na
základe posudku vydaného príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Ak fyzická osoba
poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej
odľahčovacia služba v pomernej časti. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.
Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej odkázanej na
pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou sociálnou službou, je aj
poskytovanie úkonov v starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych potrieb
v zmysle zákona o sociálnych službách. Úhrada za odľahčovaciu službu sa vykonáva na základe
uzatvorenej zmluvy o poskytnutí sociálnej služby a výška úhrady bude určená dodatkom k tomuto
nariadeniu.
17.2. Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná opatrovníkovi,
fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama
nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy. Za pomoc sa považuje :
a)
zastupovanie fyzickej osoby
v konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
b) súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o pozbavení spôsobilosti na právne
úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
c) poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom
nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich
nedokážu sami uplatňovať a chrániť,
d) spolupráca so zariadeniami, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred
začatím konania a počas konania o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, obmedzení spôsobilosti
na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
e) vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka a
príprava opatrovníka na výkon opatrovníckych práv a povinností.
17.3. Denné centrum
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
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vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom stacionári sa najmä :
a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť.
Obec môže zriadiť denné centrum na svojom území s cieľom poskytnúť záujemcom o sociálne služby
čo najbližšie k prirodzenému rodinnému prostrediu.
17.4. Poskytovanie príspevku na stravu dôchodcov
Žiadateľovi obec poskytne finančný príspevok na stravu ( príloha č.1). Výška úhrady bude do prílohy
č.1 doplnená dodatkom k tomuto nariadeniu. Oprávneným žiadateľom, podľa tohto nariadenia je
občan, ktorý :
a) má trvalý pobyt v obci Chtelnica a preukáže sa platným preukazom totožnosti,
b) podá si žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravu,
c) je poberateľom starobného dôchodku a preukáže sa aktuálnym rozhodnutím Sociálnej
poisťovne o priznaní a výške dôchodku,
d) dokladuje príjmy spoločne posudzovaných osôb,
e) čestným vyhlásením prehlási, že nepoberá iné peňažné príspevky a nemá iný peňažný alebo
nepeňažný príjem podliehajúci dane z príjmov.
Príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytne na jedno hlavné jedlo na pracovný deň v mesiaci.
Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávnenej osobe v prípade, ak :
a) príjem žiadateľa, ktorý býva samostatne, je v rozsahu nižší alebo rovný 1,3 násobku životného
minima,
b) príjem žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby je v rozsahu nižší alebo rovný 1,5 násobku
životného minima vrátane.
Príspevok na stravovanie sa oprávnenej osobe neposkytne, ak táto možnosť stravovania za posledné
3 mesiace sa nevyužije. Oprávnená osoba má na základe písomnej žiadosti právo opätovne požiadať
o poskytnutie príspevku na stravovanie. Obec si vyhradzuje právo kontrolovať použitie ním
poskytovaného príspevku na stravovanie a v prípade zistenia neoprávneného použitia príspevku
vyvodiť voči oprávnenej osobe príslušné zákonné sankčné opatrenia.
17.5. Zabezpečenie pohrebu a príspevok na pohreb
Na základe § 6 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, ak nikto nezabezpečí pohreb, je tak povinná
robiť obec. Obec zabezpečí pohreb na základe oznámenia pohrebných služieb, ktoré :
a) preukázateľným spôsobom nenašli žiadnych rodinných príslušníkov,
b) preukázateľným spôsobom vyzvali rodinných príslušníkov a títo nie sú ochotní alebo z finančnej
stránky schopní pohreb zabezpečiť.
Po zabezpečení pohrebu si obec uplatní nárok na vzniknuté náklady v dedičskom konaní
prostredníctvom právnika v občianskoprávnom konaní. Občanovi, ktorý sa nachádza v sociálnej
núdzi a zabezpečuje pohreb rodinného príslušníka, môže obec poskytnúť príspevok na pohreb
vecným plnením a to tak, že uhradí časť nákladov spojených s pohrebom.

Čl. VI.
Prechodné a záverečné ustanovenie
18. Spoločné ustanovenia
18.1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení
sa upraví vždy k 01. januáru kalendárneho roka koeficientom, ktorý je výsledkom nárastu, alebo
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poklesu ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných podľa § 72 zákona č. 448/2008 Z.z o
sociálnych službách v znení zákona č. 50/2012 Z.z., ktorým sa zákon 448/2008 Z.z. mení a dopĺňa.
18.2. Na poskytnutie dávok sociálnej pomoci a finančných prostriedkov nie je právny nárok. Môžu sa
poskytnúť len do výšky schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok z kapitoly sociálnej pomoci

občanom.
18.3. Dávky sociálnej pomoci a finančné príspevky nebudú poskytnuté občanom, ktorí majú voči
obci záväzky, ktorí úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poškodzujú majetok obce, alebo nejavia
záujem o zabezpečenie alebo zvýšenie svojho príjmu vlastným pričinením
18.4. Starosta obce Chtelnica na zmiernenie a odstránenie tvrdosti nariadenia môže v jednotlivých
prípadoch výšku úhrady príspevkov a poskytované sociálne služby znížiť alebo odpustiť na základe
žiadosti občana.

19. Záverečné ustanovenia
19.1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa 11.06.2012.
19.2. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 14/2012 dňa
28.06.2012.
19.3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.07.2012.
19.4. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 o prechode pôsobnosti
v opatrovateľskej službe z Okresného úradu Piešťany na Obec Chtelnica.
Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2012 sa ruší Dodatok č. 1/2006 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2006 o prechode pôsobnosti v opatrovateľskej službe z Okresného úradu Piešťany na
Obec Chtelnica.

Bc. Peter Radošinský
starosta obce

____________________________________________________________________________
1

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
3
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2
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Príloha č. 1 k VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych službieb a úhradách za poskytované sociálne
služby v obci Chtelnica

Ods. VZN

Merná
jednotka

Základné sociálne poradenstvo

6.a

osoba

Požičiavanie zdravotníckych pomôcok

8.c

ks

14.1.

1 noc

14.1.

1 noc

14.1.

1 noc

14.1.

1 noc

16.1.4.

hodina

Prepravná služba občanovi obce so ZŤP

16.2.8.a.

km

0,35 €

Prepravná služba občanovi mesta s nepriaznivým
zdravotným stavom

16.2.8.b.

km

0,35 €

Asistenčné služby prepravnej služby alebo čakanie

16.2.8.c.

hodina

2,00 €

16.3.

denný pobyt

Odľahčovacia služba v dennom stacionári v čase od 8:00
do 15:00 hod.

17.1.b.

denný pobyt

Odľahčovacia služba terénna (v domácnosti)

17.1.a.

hodina

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

17.2.

osoba

Pobyt a sociálne služby v dennom centre

17.3.

osoba

17.4.a.

obed

Názov sociálnej služby

Pobyt v nocľahárni pre občana v hmotnej núdzi
– letné obdobie
Pobyt v nocľahárni pre občana v hmotnej núdzi
– zimné obdobie
Pobyt v nocľahárni pre občana, ktorý nie je v hmotnej
núdzi
Pobyt v nocľahárni pre občana z inej obce
Úkony opatrovateľskej služby v čase od 07:30 do 15:30
hod.

Úhrada za pomoc pri odkázanosti v dennom stacionári

Príspevok na stravovanie
samostatne bývajúcemu
občanovi poberajúcemu starobný dôchodok, ktorý je nižší
alebo rovný 1,3 násobku životného minima

Výška
úhrady *
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Príspevok na stravovanie
občanovi poberajúcemu
starobný dôchodok, ktorý spolu s posudzovanou osobou
je nižší alebo rovný 1,5 násobku životného minima

17.4.b.

obed

*v prípade, že obec bude poskytovať sociálne služby, výška jednotlivých úhrad bude určená dodatkom
k VZN č. 6/2012
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Príloha č. 2 k VZN č. 6/2012 o spôsobe posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby pri jednotlivých činnostiach

1. Úkony stravovania
Umiestnenie jedla na tanier
Naliatie tekutiny do pohára, šálky a schopnosť ich prenesenia
Bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé
Úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, ošúpanie ovocia a
zeleniny, otvorenie fľaše)
Rozdelenie (nakrájanie) potravy na menšie kúsky
Prenesenie jedla a nápoja k ústam
Konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom
Rozpoznanie teploty jedla a nápojov
Zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi
Zistenie záručnej doby z obalov potravín a nápojov
Dávkovanie a užívanie enzýmov na trávenie podľa množstva a zloženia prijímanej potravy
Dodržanie pitného režimu
0 bodov = fyzická osoba (ďalej len FO) je pri väčšine úkonov stravovania odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch stravovania odkázaná na pomoc inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony stravovania samostatne

2. Vyprázdňovanie močového mechúra
Presun na toaletu a z toalety
Permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra
Manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu
Zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri použití WC alebo podložnej misy,
respektívne močovej fľaše)
19

Účelná očista po vyprázdnení močového mechúra
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na
pomoc inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania močového mechúra samostatne

3. vyprázdňovanie hrubého čreva
Presun na toaletu a z toalety
Permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdňovaní hrubého čreva
Manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu
Zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní hrubého čreva (pri použití WC alebo podložnej misy)
Účelná očista po vyprázdnení hrubého čreva
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc
inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony vyprázdňovania hrubého čreva samostatne

4. Osobná hygiena
Umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov
Výmena hygienických vložiek a plienok
Vyčistenie zubov alebo zubnej protézy
Príprava pomôcok na holenie a oholenie sa
Česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov
Čistenie uší, nosa a prínosných dutín (napríklad odsávanie sekrétov horných dýchacích ciest)
Čistenie dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykašliavanie hlienov)
Čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách
Čistenie strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách
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Make-up
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch zabezpečenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc
inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony zabezpečenia osobnej hygieny samostatne

5. Celkový kúpeľ
Vykonanie celkového kúpeľa vrátane umytia vlasov
Použitie pomôcok na vykonanie celkového kúpeľa (špongia, šampón, sprchový gél, pemza a pod.)
Utieranie a krémovanie
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch celkového kúpeľa odkázaná na pomoc inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony celkového kúpeľa samostatne

6. Obliekanie, vyzliekanie
Výber oblečenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým podmienkam
Rozpoznanie jednotlivých častí oblečenia a ich správne vrstvenie
Samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu
Obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania šnúrok na obuvi)
Nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok
Farebné zladenie oblečenia
Rozpoznanie čistoty odevov a obuvi
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonov obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony obliekania a vyzliekania samostatne
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7. Zmeny polohy, sedenie a státie
Zmena polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede alebo do polohy v stoji a opačne, prípadne
s použitím pomôcky
Zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z vozíka na posteľ, z vozíka na toaletu)
Zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho
Udržanie polohy v sede aspoň 30 minút
Státie a vydržanie v stoji aspoň 10 minút, prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc
inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony zmeny polohy, sedenia a státia samostatne

8. Pohyb po schodoch
Výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby
0 bodov = FO nie je schopná pohybu po schodoch ani s použitím pomôcok alebo s pomocou inej FO
5 bodov = FO je pri pohybe po schodoch odkázaná na pomoc inej FO
10 bodov = FO je schopná samostatného pohybu po schodoch s použitím alebo bez použitia
pomôcok

9. Pohyb po rovine
Chôdza aspoň 50 krokov bez pomoci s možnosťou použitia pomôcok – barla, palica, chodítko, Gaparát alebo pohyb s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci
Udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom
Chôdza alebo pohyb s vozíkom akolo prekážok alebo cez prekážky
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri jednom úkone pohybu po rovine odkázaná na pomoc inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony pohybu po rovine
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10. Orientácia v prostredí
Orientovanie sa v priestore bytu alebo domu
Orientovanie sa v blízkosti bytu, domu, školy, miesta výkonu zamestnania
Orientovanie sa v neznámom prostredí
Orientovanie sa v cestnej premávke
Poznávanie blízkych osôb
Opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná
Návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná
Rozlišovanie zvukov a ich smeru
Rozpoznávanie času, orientovanie sa v čase
Rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu alebo zariadenia, v ktorých je FO ubytovaná
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na
pomoc inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony orientácie v prirodzenom prostredí

11. Dodržiavanie liečebného programu
Dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára
Rozpoznanie správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku
Pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí
Aplikácia podkožných injekcií (napríklad inzulínu)
Dodržiavanie diéty
0 bodov = FO je pri väčšine úkonov dodržiavania liečebného režimu odkázaná na pomoc inej FO
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch dodržiavania liečebného režimu odkázaná na pomoc
inej FO
10 bodov = FO je schopná vykonávať všetky úkony dodržiavania liečebného režimu
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12. Potreba dohľadu
Dohľad pri činnostiach uvedených v bodoch 1 až 11
0 bodov = FO je odkázaná na nepretržitý dohľad pri väčšine činností alebo FO s cystickou fibrózou je
odkázaná na dohľad minimálne pri štyroch činnostiach
5 bodov = FO je odkázaná na dohľad počas dňa minimálne pri troch činnostiach
10 bodov = FO nie je odkázaná na dohľad pri žiadnej z činností

Zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe
dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti

Stupeň

Počet bodov

priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./deň)

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

priemerný rozsah
odkázanosti
(hod./mesiac)
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Príloha č. 3 k VZN č. 6/2012 o úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivitách
Sebaobslužné úkony
A) HYGIENA

Rozsah

1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela : ruky, tvár, zuby, nechty
(holenie, česanie, umývanie, makeup, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách,
aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)
2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov
(celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)
B) STRAVOVANIE A DODRŽIAVANIE PITNÉHO REŽIMU
1. porciovanie stravy
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
3. kŕmenia a pomoc pri pití
C) VYPRÁZDŇOVANIE MOČOVÉHO MECHÚRA A HRUBÉHO ČREVA
1. sprievod na toaletu
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
3. účelná očista po toalete
4. sprievod z toalety
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)
D) OBLIEKANIE, VYZLIEKANIE
1. výber oblečenia (rozpoznávanie jeho správneho vrstvenia a farieb)
2. obliekanie, obúvanie
3. vyzliekanie, vyzúvanie
E) MOBILITA, MOTORIKA
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
3. polohovanie
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov )
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby
ÚKONY STAROSTLIVOSTI O SVOJU DOMÁCNOSŤ
1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
3. donáška jedla do domu
4. umytie riadu
5. bežné upratovanie v domácnosti
6. obsluha bežných domácich spotrebičov
7. starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie)
8. starostlivosť o lôžko
9. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
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10. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie
11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne
úkony spojené s vedením domácnosti)
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie
2. na vybavenie úradných záležitostí
3. na vybavenie úradných záležitostí
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
4. pri záujmových činnostiach
b) predčítavanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť, najmä
pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmovej
činnosti
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových
činnostiach
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úloh starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní
základných sociálnych aktivít (ďalej len „ dohľad“)
a) potreba dohľadu v určenom čase
b) potreba nepretržitého dohľadu
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