OBEC PAVČINA LEHOTA
OBECNÝ ÚRAD Pavčina Lehota 71, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 00315664, č. tel.: 044/5548128

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2020
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe
určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti
Obce Pavčina Lehota.
Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli obce Pavčina lehota dňa: 29.7.2020
Návrh VZN – zvesený z úradnej tabule obce Pavčina Lehota dňa:

14.08.2020

VZN – schválené Obecným zastupiteľstvom v Pavčinej Lehote dňa: 27.08.2020
VZN – vyvesené na úradnej tabuli obce Pavčina Lehota dňa:

28.08.2020

VZN – zvesené z úradnej tabule obce Pavčina Lehota dňa:

14.09.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 14.09.2020
úradná pečiatka
s erbom obce

za obec: Ing.Viliam Kupčo
starosta obce

Obec Pavčina Lehota
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pavčina Lehota
č.1/2020 zo dňa 23. 07. 2020
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia
a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti
Obce Pavčina Lehota.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia
Vyvesený na úradnej tabuli obce Pavčina Lehota dňa:
Zverejnený na webovej stránke obce dňa:
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie
Koniec lehoty na pripomienkové konanie:
Počet pripomienok k návrhu:
Návrh zvesený z úradnej tabule obce dňa:

29.07. 2020
29. 07. 2020
29. 07. 2020
13. 08. 2020
0
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Pripomienky zasielať písomne na adresu:
Obecný úrad Pavčina Lehota 71
031 01 Liptovský Mikuláš
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pavčina Lehota č.1/2020 zo dňa 29.07.2020 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Pavčina Lehota bude uskutočnené dňa 14.08.2020
Schválenie všeobecne záväzného nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby
a o spôsobe úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti obce Pavčina Lehota bolo schválené
na rokovaní Obecného zastupiteľstva Pavčina Lehota dňa 27.08.2020 uznesením č. 29/2020.
Zverejnenie na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa:28.08.2020
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:
14.09.2020
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 14.09.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Pavčina Lehota v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 44//2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-

tenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky v zmysle 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“), na základe ktorých Obec Pavčina Lehota
a/ poskytuje sociálnu službu uvedenú v § 2,
b/stanovuje spôsob určenia a platenia úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zmysle zákona.

§2
Opatrovateľská služba
1/ Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná prijímateľovi – fyzickej osobe, ktorá
má trvalý pobyt v obci Pavčina Lehota a
a/ je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa
prílohy č. 3 zákona
b/ je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

§3
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 opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
c/ o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.447/2008 Z.Z.“),
d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
2/ Ustanovenie odseku 1/, písm. b/ sa nepoužije
a/ ak sa fyzickej osobe,vykonávajúcej opatrenie, poskytuje ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b/ ak sa fyzickej osobe, vykonávajúcej opatrovanie, poskytuje odľahčovacia služba,

c/ ak sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný prís
pevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z., poskytuje opatrovateľská služba
v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
§4
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby vydané obcou Pavčina Lehota.
2. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec Pavčina Lehota
v hodinách v zmluve o poskytovaní tejto sociálnej služby. Minimálny rozsah úkonov
sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa poskytovateľ sociálnej
služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne v zmluve o poskytovaní sociálnej služby inak.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v dome (byte) prijímateľa sociálnej
služby v pracovných dňoch od 700 do 1500 hod. v rozsahu maximálne do 7,5 hod. denne
prostredníctvom opatrovateľov, ktorí sú zamestnancami obce Pavčina Lehota.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenie podmienok trvania nároku
na tento druh sociálnej služby.
5. Ak prijímateľ opatrovateľskej služby opakovane znevažuje osobu opatrovateľa alebo
inak útočí na jeho osobu, poskytovateľ ukončí výkon opatrovateľskej služby odstúpením od zmluvy.
6. Pri hospitalizácii prijímateľa sociálnej služby, umiestnení prijímateľa sociálnej služby
do zariadenia alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu
ako 30 dní je prijímateľ sociálnej služby (prípadne rodinní príslušníci alebo opatrovateľ) povinný písomne informovať poskytovateľa o tejto skutočnosti a následne formou
dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby deklarovať zmenu zmluvných podmienok. V prípade nedodržania povinnosti ohlásenia o prerušení poskytovania opatrovateľskej služby zo strany prijímateľa, poskytovateľ odstúpi od uzatvorenej zmluvy.
§5
Spôsob priznania opatrovateľskej služby
1. Ak má občan záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinný podať obci
Pavčina Lehota písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (požadované údaje: meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý pobyt, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, druh dôchodku), lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže
sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene
a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
2. N základe zmluvným lekárom spracovaného lekárskeho posudku na zabezpečenie sociálnej služby obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
3. Občan, ktorý žiada o poskytnutie opatrovateľskej služby, uzatvorí s poskytovateľom
sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

§6
Výška úhrady a spôsob určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu
1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje 0,50 € za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.
2. Úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa
skutočného rozsahu poskytnutých úkonov určených v hodinách v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. do 10 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola služba poskytnutá.
3. Úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby alebo
jeho rodinný príslušník v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Pavčinej Lehote
alebo bezhotovostným prevodom na účet obce Pavčina Lehota č.účtu
SK41 5600 0000 0081 3008 5002
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby dohodne občan –
prjímateľ sociálnej služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo

v Pavčinej Lehote dňa 27.08.2020 a nadobúda účinnosť dňa 14.09.2020

Ing. Viliam Kupčo
starosta obce

