Obec Banka na základe § 4 ods. 3 písm.p), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a § 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
(živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych
službách) vydáva pre územie obce Banka

Všeobecné záväzné nariadenie č.03/2011
orozsahu poskytovania sociálnych služieb, ospôsobe
avýške úhrady za sociálne služby vObci Banka

Článok 1
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN):
- určiť rozsah a podmienky poskytovania sociálnych služieb v pôsobnosti Obce
Banka,
- určiť podmienky, výšky úhrady a spôsob úhrady za poskytované sociálne
služby
Článok 2
Obec Banka poskytuje nasledovné druhy sociálnych služieb:
- opatrovateľská služba
- odľahčovacia služba
- stravovanie v jedálni
Článok 3
1. Obec Banka v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na sociálnu službu:
a) poskytne sociálnu službu
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prednostne prostredníctvom
právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel
c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného neverejného
poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu
ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom
právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel, a ak s týmto
fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, súhlasí, alebo
d) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa
sociálnej služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada
o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak obec nemôže

poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie
písmena a) až c).

sociálnej služby podľa

2. Obec Banka zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods.2 písm. c)
a d) tak, že uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby,
v ktorej sa budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu
poskytnúť.
Článok 4
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sa
podávajú na Obec Banka prostredníctvom Obecného úradu Banka.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a) meno a priezvisko 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 potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom
zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu.
3. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Obec Banka na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotoví posudok
odkázanosti na sociálnu 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 seba obslužných úkonov,
úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych
aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
e)
Článok 5
Úhrada za sociálnu službu
1.
-

Občan /prijímateľ sociálnej služby/ je povinný platiť úhradu za poskytovanie:
opatrovateľskej služby
odľahčovanej služby
stravovanie v jedálni

2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho
príjmu a majetku.
3. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä užívaním
vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného
majetku.
4. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú §2 ods.1 sa do príjmu občana
započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna
služba poskytuje a príplatok k prídavkom na dieťa, ktorému sa sociálna služba
poskytuje.
5. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú §2 ods.1 sa od príjmu občana
odpočítava úhrada za inú sociálnu službu, alebo jej časť, ktorú je občan povinný
platiť poskytovateľovi inej sociálnej služby.
Článok 6
Zmluva oposkytnutí sociálnej služby
1. Obec Banka ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu
na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
2. Žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Obecný úrad Banka, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba,
b) dátum narodenia a adresu pobytu,
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať
d) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať
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 samá poskytovať odľahčovacia služba , obdobie trvania tejto služby,
h) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy
3.

Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,
povinnosť obce Banka poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.

4. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby
sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.
Článok 7
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje
občanovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí na území obce Banka.

2. Opatrovateľská služba rieši nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého

zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu podľa § 41 zákona
č. 448/2008 o sociálnych službách.
Článok 8
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti
na poskytovanie sociálnej služby.
2. Opatrovateľská služba sa prednostne poskytuje v domácnosti občana.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne, možno ju poskytovať aj pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania
nároku na tento druh sociálnej služby.
Článok 9
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje,
nevyhnutný odpočinok za účelom udržania jej fyzického a duševného zdravia.
Článok 10
Rozsah aspôsob úhrady za opatrovateľskú aodľahčovaciu službu
1. Výška úhrady za poskytnutú opatrovateľskú a odľahčovaciu službu a jej rozsah
sa určí písomnou zmluvou s občanom.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu je uvedená v závislosti
od skutočne vykonaných úkonov za daný mesiac a hodín jej poskytovania
v prílohe č. 1.
3. Úhrada za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí
podľa rozsahu poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte podľa počtu
pracovných dní v danom mesiaci.
4. Celková úhrada za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu sa zaokrúhľuje na
najbližší euro cent nadol.

5. Úhrada za poskytnutú službu sa uhradí v hotovosti do rúk opatrovateľa alebo
prevodom na účet za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba poskytovala
najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
Článok 11
Sociálna služba vjedálni
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce
Banka, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila starobný dôchodkový vek alebo poberá invalidný dôchodok
Článok 12
Organizovanie aposkytovanie sociálnej služby vjedálni
1. Obec Banka poskytuje sociálnu službu v jedálni (stravovanie) ZŠ s MŠ Banka.
2. Hodnota stravného lístka je 2 € s platnosťou od 01.08.2011. Stravné lístky
na nasledujúci kalendárny mesiac predáva fyzickej osobe pracovníčka
obecného úradu.
Článok 13
Donáška arozvoz stravy do bytu
1. Výška úhrady za donášku a rozvoz stravy do bytu z jedálne, alebo iných
zmluvných stravovní zaplatí fyzická osoba 1 € za dovezenie alebo donesenie
obeda.
2. Fyzická osoba je povinná úhradu za donášku a rozvoz stravy do bytu z jedálne

alebo z iných zmluvných stravovní do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca na účet obce Banka.

Článok 14
Spoločné ustanovenia
Sociálne služby, ktoré sa poskytovali fyzickej osobe k 31.12.2008, sa po tomto dni
poskytujú podľa zákona účinného do 31.12.2008 (zákon o sociálnej pomoci)
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na

sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona
účinnéhood1. januára 2009 a tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 15
Zrušovacie ustanovenia
Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Banka č.1/2004
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území
Obce Banka.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Banke č. 015/2011
zo dňa 08.06.2011 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej
tabuli po schválení v Obecnom zastupiteľstve v banke.

V Banke 10.06.2011
Ing. Jaroslav Janeček
starosta obce Banka
Dátum vyvesenia : 08.06.2011
Dátum zvesenia : 24.06.2011

Príloha č.1
Výška úhrady za opatrovateľskú službu vobci Banka
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti odomácnosť azákladné sociálne
aktivity
Časť1 – sebaobslužné úkony
A) Hygiena
1. osobná hygiena
2. celkový kúpeľ

0,25 €/ deň
0,50 €/ deň

B) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porcovanie stravy
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
3. kŕmenie a pomoc pri pití

0,10€/ deň
0,10€/ deň
0,12€/ deň

C) Vyprázdňovanie
1. sprievod na toaletu
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
3. účelná očista po toalete
4. sprievod z toalety
5. podanie, podloženie misy, močovej fľaše s jej očistením
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením
( nasadenie a výmena plienky)

0,10€/ deň
0,10€/ deň
0,05€/ deň
0,10€/ deň
0,15€/ deň
0,15€/ deň

D) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber šatstva
2. obliekanie, obúvanie
3. vyzliekanie, vyzúvanie

0,10€/ deň
0,10€/ deň

E) Mobilita, motorika
1. sprevádzanie pri chôdzi
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní
3. polohovanie
4. pomoc pri manipulácií s predmetmi
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

0,10€/ deň
0,10€/ deň
-

Časť 2 – Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
A) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
B) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
C) donáška jedla do domu
D) umytie riadu

0,40€/ deň
0,70€/ deň
0,30€/ deň
0,10€/ deň

E) bežné upratovanie v domácnosti
0,50€/ deň
F) obsluha bežných domácich spotrebičov
G) starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/
0,20€/ kg
H) starostlivosť o lôžko
0,10 €/ deň
I) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby J) donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie
0,80€/ deň
K) ďalšie jednoduché úkony spojené sprevádzkou a udržiavaním
domácnosti/administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr.úhrada
platieb/
0,20 €/ deň
Časť 3 – Základné sociálne aktivity
A) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie
2. na vybavenie úradných záležitostí
3. do školy, zo školy, do a zo zamestnania
4. pri záujmových činnostiach

0,20 €/ 0,5 hod.
0,20 €/ 0,5 hod.
0,20 €/ deň
0,40 €/deň

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
- zdarma
C) tlmočenie

- bez úhrady

