2.

Obec Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy v zmysle § 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 zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č.2/2016
O poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby
v dennom stacionári Jazmín
v Bátorovych Kosihách
Článok 1
Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení
úhrad v zariadeniach sociálnych služieb JAZMÍN D.S. (ďalej len ZSS) v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Bátorove Kosihy ustanovuje pri poskytovaní sociálnych služieb podrobnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,
o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb,
rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu
poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Článok 2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu sa začína spravidla na
základe písomnej žiadostí fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1/ sa podáva Obci Bátorove
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3.

2.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Kosihy cestou Obecného úradu v Bátorovych Kosihách.
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby
na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť
súhlas aj iná fyzická osoba.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
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.
Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o
odkázanosti na sociálnu službu.
Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.
Obec Bátorove Kosihy na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s
nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj
posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok
o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné
právne predpisy o správnom konaní.
Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec
Bátorove Kosihy, ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu.
O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v
zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Článok 3
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Bátorove Kosihy 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 sociálnej služby zrozumiteľný.
3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby Obci Bátorove Kosihy. Žiadosť obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa - fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,
b) dátum narodenia a adresa pobytu,
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,
d) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
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4.
2.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

e) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
f) doklady o majetkových pomeroch,
g) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
h) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
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.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby 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, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa
druhu sociálnej služby.
Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce ako
poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
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.
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.
Obec Bátorove Kosihy 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 §,
c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre
poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
Obec Bátorove Kosihy je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď
s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.
Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

Článok 4
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Bátorove Kosihy do 8 dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a
poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch
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rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za sociálne služby podľa priloženého cenníka.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu Obce Bátorove Kosihy 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
2. sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.
3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej
služby sú povinní na výzvu Obce Bátorove Kosihy zúčastniť sa posúdenia zdravotného
stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické
osoby uvedené tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa
zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

Článok 5
Lekárska a sociálna posudková činnosť
1. Posudková činnosť na účely poskytovania opatrovateľskej služby je lekárska
posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
2. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú
službu.
3. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby,
ktoré vykonáva posudzujúci lekár na základe zmluvy s obcou.
4. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so
sociálnym pracovníkom obce.
5. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia
opatrovateľskej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách.
6. Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a priemerný rozsah odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej osoby v hodinách sa určí na základe celkového počtu
bodov.
7. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je
II až VI podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
8. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na
opatrovateľskú službu je posudzovanie
a) individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b) rodinného prostredia fyzickej osoby a
c) prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.
9. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na opatrovateľskú
službu vykonáva sociálny pracovník obce za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o
poskytnutie sociálnej služby.
10. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu sa posudzuje v rámci
sociálnej posudkovej činnosti okrem odkázanosti uvedenej v lekárskom posudku aj
rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnosť a pri
uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v hodinách.
11. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o
odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s
nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) druh sociálnej služby
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
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Článok 6
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

2.

1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
sociálnu službu v tomto zariadení len na určitý čas počas dňa.
2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
3. Sociálnu službu v dennom stacionári nemožno poskytovať osobe trpiacej psychickou
poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba alebo okolie, osobe trpiacou
infekčnou a prenosnou chorobou a osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej
osobnosti narúšala spolunažívanie v zariadení (alkoholizmus, toxikománia, asociálne
správanie).
4. V dennom stacionári sa v súlade s § 40 zákona o sociálnych službách poskytujú
a) odborné činnosti
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
- stravovanie
c) ďalšie činnosti
- záujmová činnosť,
- pracovná terapia
5. 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.
6. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba na dobu určitú alebo neurčitú počas
pracovných dní od 08.00 hod. do 16.00 hod, alebo podľa dohody.
7. Prijímateľ sociálnej služby alebo zákonný zástupca prijímateľa sa zaväzuje vopred
oznámiť zariadeniu plánované dočasné prerušenie poskytovania sociálnej služby, a to
najneskôr päť pracovných dní, pred plánovaným prerušením (plánovaná hospitalizácia
v zdravotníckom zariadení, kúpeľná liečba, rodinná dovolenka a pod.) a doložiť
fotokópiu relevantného dokladu, potvrdzujúceho dôvod prerušenia. V prípade
opakovaného nedodržania stanoveného termínu bude prijímateľovi účtovaná úhrada
tak, ako keby bola služba v rozsahu podľa zmluvy poskytnutá. V prípade
nepredvídaných situácií (napr. náhla hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, vážne
rodinné dôvody a pod.) je prijímateľ sociálnej služby alebo zákonný zástupca
prijímateľa resp. iná blízka osoba povinná oznámiť túto skutočnosť zariadeniu ihneď
(osobne, telefonicky, elektronickou poštou, SMS správou a pod.) a následne o tom
predložiť zariadeniu relevantný doklad. Opakované nedodržanie povinností
ustanovených v tomto odseku sa považuje za hrubé porušenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby.
8. Počas prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľ neplatí úhradu.

Článok 7
Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári
1. Sociálna služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto
služby,
2. Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo
b) fotokópiu rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu
c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch
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d) fotokópiu výmeru dôchodku

2.

Článok 8
Podrobnosti o spôsobe určenia úhrady a výška úhrady za odborné,
obslužné a ďalšie činnosti v dennom stacionári Jazmín
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátorove Kosihy
Odborné a ďalšie činnosti

1. Výška úhrady za jednotlivé odborné a ďalšie činnosti sa stanovuje na hodinu na prijímateľa
vo výške:
II. stupeň

0,00 €

III. stupeň

0,00 €

IV. stupeň

0,00 €

V. stupeň

0,10 €

VI. stupeň

0,15 €

Obslužné činnosti
1.
2.
3.
4.

5.

Stravovanie
Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje stravovanie podľa ods. 2, platia úhradu za celkovú
hodnotu stravy.
Stravovanie sa zabezpečuje:
a) odberom stravy od vlastného stravovacieho zariadenia obce - pri Základnej škole,
ktoré má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.
Diétna, diabetická strava a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania
odborného lekára.
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa
považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Za režijné náklady na
prípravu stravy sa považujú nevyhnutné náklady stravovacej prevádzky (najmä mzdy
zamestnancov stravovacej prevádzky a poistné, energie, vodné a stočné, vývoz odpadu,
čistiace a dezinfekčné prostriedky, pranie ochranných odevov zamestnancov stravovacej
prevádzky, osobné, ochranné a pracovné prostriedky, opravy a údržba technológie a
priestorov stravovacej prevádzky).
Výška úhrady za stravovanie na deň:
Racionálna
strava

Stravná
jednotka

Režijné
náklady

Celková
hodnota
stravy

raňajky
desiata
obed
olovrant
večera

1,12

1,10

2,22

spolu €

1,12

1,10

2,22
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Článok 9
Finančné dary
2.

1. Finančné prostriedky darované poskytovateľovi sociálnej služby možno použiť len na účel
určený darcom v písomnej darovacej zmluve. Ak nie je účel darcom v písomnej darovacej
zmluve určený, prostriedky získané touto darovacou zmluvou sa použijú v súlade so zámermi
poskytovateľa sociálnej služby.

Článok 10
Spoločné ustanovenia
1.

3.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu službu sa
primerane použije zákon o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
Občiansky zákonník.
Pri určení výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb sa musí rešpektovať aj právna
ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom
ustanovená zák. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN č. 2/2016 nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v dennom stacionári Jazmín v Bátorovych Kosihách
bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bátorovych Kosihách dňa 9.6.2016
uznesením OZ č. 137/2016 a nadobúda právoplatnosť a účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyhlásenia zverejnením na úradnej tabuli obce.
3. Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Bátorove Kosihy od 23.05.2016 do
9.06.2016.
4. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.

Mgr. Roland Labancz
starosta obce
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