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VZN nadobúda účinnost‘ dňa: 21.08.2010

Obecné zastupitel‘stvo obce Šemša na základe ust. ý 6 ods. ] zákona SNR ď 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. ~ 72 ods. 2

zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č, 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 2/2010

o úhradách za sociálne služby

Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne závázné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou, zákonom Č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon Č.
488/2008 Z. z.“), sumu úhrady za sociálne služby poskytované verejným
poskytovatel‘om, spósob jej urČenia a platenia.

(2) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom Č.
488/2008 Z. z. obec Šemša (d‘alej len „verejný poskytovatel“). Toto nariadenie sa
vzfahuje len na verejných poskytovateľov sociálnych služieb.

(3) Obec Šemša poskytuje základné sociálne porádenstvo a poskytuje alebo
zabezpečuje poskytovanie:
opatrovatel‘skej služby

(4) Obec Šemša poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie aj mých druhov sociálnej
služby podl‘a ~ 12 zák. Č. 448 /2008 Z. z.

(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovatel‘om sú financované podl‘a ~ 71
ods. 1 zákona č. 488/2008 Z. z..



Subjekt povinný platit‘ úhradu za sociálnu službu (d‘alej len „povinný subjekt“)

(1) Fyzická osoba, ktorá je zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
prijímateľom sociálnej služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon č. 488/2008 Z. z. neustanovuje
inak.

(2) Prijímatel‘ sociálnej služby, ktorou je:
- opatrovatel‘ská služba

je povinný platit‘ úhradu za poskytovanú sociálnu službu podl‘a svojho príjmu
a majetku. Príjem a majetok sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu,
zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu t‘ažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Ak nie je úhradu povinná platit‘ fyzická osoba, ktorá je prijímatel‘om sociálnej
služby, za podmienok stanovených zákonom sú túto úhradu alebo jej čast‘, povinné
platif zákonom stanovené subjekty — postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom prijímatel‘a sociálnej služby.

(4) Subjekty uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia móžu uzatvoriť s poskytovateľom
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedójde
k uzatvoreniu zmluvy, obec Šemša rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časf za prij ímatel‘a sociálnej služby, ktorému
nevznikla povinnost‘ platit‘ úhradu za sociálnu službu alebo jej čast‘.

(5) Ak poskytovatel‘ sociálnej služby poskytuje sociálne služby vymedzené v ~ 72 ods. 7
zákona č. 488/2008 Z. z., o ktorých zabezpečenie požiadala obec, prijímatel‘ sociálnej
služby neplatí úhradu za v zákone vymedzené služby.

Zinluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu

(1) Poskytovatel‘ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby v súlade s ~ 74 zákona č. 488/2008 Z. z.. Výška úhrady
za sociálnu službu sa určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby
v konkrétnom prípade a to za obdobie dohodnuté v zmluvc o poskytovaní sociálnej
služby.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvorit‘ písomnú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ktorouje:

opatrovatel‘ská služba



(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadost‘
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci Šemša v súlade so zákonom
Č. 488/2008 Z. z..

(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovat‘ náležitosti podl‘a ~ 74 ods. 7
zákona č. 488/2008 Z. z. a to:

a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podl‘a ~ 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spósob jej určenia a spósob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dóvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podl‘a ~ 73 ods. 13.

(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmienit‘ uzatvoreniě zmluvy peňažným alebo
nepeňažným plnením.

(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spósob jej urČenia
a platenie úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podl‘a ~ 74 zákona č.
488/2008 Z. z. v súlade s týmto nariadením.

(6) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnut‘ ekonomicky oprávnené náklady
vypočitane podl‘a * 72 ods 5 a «~z~koua Č 488/2008 Z z

(7) Prijímatel‘ sociálnej služby je povinný písomne oznámit‘ obci do ósmich 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.

Výška úhrady za sociálne služby

(1) Výška úhrady za sociálne služby je:

za opatrovatel‘skú službu - 0,3 €/hod.

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnost‘ a základné sociálne aktivity.

Sebaobslužné úkony
A/ Hygiena

1. osobná hygiena



hygienická starostlivost‘ o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty fholenie,
česanie, umývanie, make-up, odlíčovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách,
aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentovl

2. celkový kúpel‘
hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov /
celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vafli alebo v sprchovacom kútel.

BI Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy
2. obsluha / prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta!
3. ki~menie a pomoc pri pití

CI 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

/fl‘aše/
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením /nasadenie a výmena ptienkyl

Dl Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia lrozpoznanie jeho správneho vrstvenia a fariebl
2. obliekanie, obúvanie
3. vyzliekanie, vyzúvanie

El Mobilita, motorika
1. sprievod pri chódzi /chódza Po rovine, Po schodoch!
2. pomoc pri vstávaní z lóžka, pomoc pri líhaní na lóžko
3. polohovanie
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi / napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní

gombíkovl
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

Úkony starostlivosti o svoju domácnost‘
A! nákup potravín a mého drobného spotrebného tovaru
B/ príprava jedla, varenie, zobrievanie jedla
Cl donáška jedla do domu
Dl urny lie riadu
El bežné upratovanie v domácnosti
Fl obsluha bežných domácich spotrebičov
Gl starostlivosť o bielizeň lpranie, žehleniel
Hl starostlivost‘ o lóžko
Il vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
JI donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie
K! ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti Izabezpečenie
úhrady platieb.



Základné sociálne aktivity
A! sprievod

1. na lekárske vyšetrenie
2. na vybavenie úradných záležitostí
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
4. pri záujmových činnostiach

B! predčítanie 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, ktoráje nepočujúca
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní
základných sociálnych aktivít !d‘alej len dohl‘ad/

A! potreba dohl‘adu v určenom čase
B! potreba nepretržitého dohl‘adu

(2) Obec je oprávnená upravit‘ výšku úhrad podl‘a bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti
na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.

Splatnost‘ úhrady a spósob pinenia

(1) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí subjekt podl‘a ~ 2 tohto nariadenia podl‘a
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najneskór však do 5 dňa inesiaca
nasledujúceho Po mesiaci, v ktororn bola sociálna služba poskytnutá, za príslušný
mesiac.

(2) Úhradu je možné platit‘ v hotovosti alebo hezhotovostným prevodom na účet
verejného poskytovateľa.

(3) Spósob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupitel‘stvo obce
Šemša dňa 04.08.20 10.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost‘ dňom 21.08.2010.



(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schval‘uje Obecné zastupitel‘stvo obce
Šemša

(4) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2004

starosta obce


