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Obec Lovča 

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008 o sociálnej pomoci v oblasti 
opatrovateľskej služby Obce Lovča 

    
Obec Lovča  v zmysle § 14 ods. 3 písm. p), § 6, ods. 1 a § 11  ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa 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 (ďalej len zákon o sociálnych 
službách) 

v y d á v a 
      
toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 
za poskytované  sociálne služby. 
 
 

 
I. 

Predmet úpravy 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podmienky, na základe  
ktorých Obec Lovča pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby 
pre občanov na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a upravuje podrobnosti: 

a) o konaní vo veciach sociálnych služieb, 
b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb, 
c) o spôsobe a výšky úhrady za poskytované sociálne služby. 

 
 
 

II. 
Rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu 

 
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej 

osoby o posúdenie sociálnej odkázanosti na sociálnu službu, ktorú podáva žiadateľ na 
Obecnom úrade v Lovči, ktorý vedie evidenciu posudkov, rozhodnutí a prijímateľov 
sociálnych služieb a poskytuje o nich štatistické údaje na účely  štatistických zisťovaní. 

 
2. K písomnej žiadosti o poskytovanie sociálnej služby je občan povinný predložiť 

potvrdenie o príjme,  lekársky nález od svojho lekára  a odborného lekára.   
 
3. 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, na základe 
potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby, podať žiadosť aj 
iná fyzická osoba. 

 
4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia 

o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
5. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na 

vydanie rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný 
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 
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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. 

 
6. O odkázanosti na sociálnu službu za obec ako správny orgán rozhoduje starosta obce 

v zmysle § 13, ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
 

 
III. 

Poskytovanie  a zabezpečovanie sociálnych služieb 
 
Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, 
ktorá je odkázaná na sociálnu službu. 

 
 
 

IV. 
Sociálne služby poskytované  a zabezpečované obcou 

 
1. Obec Lovča  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
dovŕšenia dôchodkového veku: 

a. základné sociálne poradenstvo 
b. opatrovateľská služba. 

 
2. Základné sociálne poradenstvo je odborná činnosť  zameraná na pomoc fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej situácii. 
 
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce osobe, 

ktorá má v obci Lovča trvalý pobyt. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe 
písomnej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba sa 
poskytuje v domácnosti prijímateľa služby. 

 
 
 

V. 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 
1. Obec poskytuje opatrovateľskú 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. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby je žiadateľ povinný 

predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 
4. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť náležitosti podľa druhu 

sociálnej služby. 
5. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce  na určenie úhrady za sociálnu službu, 

poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok 
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
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7. Prijímateľ  sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci všetky zmeny 
v skutočnostiach rozhodujúcich o odkázanosti na sociálnu službu a zúčastniť sa na 
opätovnom posúdení zdravotného stavu. 

                                                                           
 
 

VI. 
                                                  Konanie vo veciach sociálnej služby 
 
1. Nárok na poskytovanie sociálnej služby vzniká právoplatným rozhodnutím Obce Lovča 

o jej poskytovaní. 
2. Občan, ktorému sa poskytuje  sociálna služba, je povinný písomne do ôsmich dní nahlásiť 

zmeny o skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na poskytovanie  sociálnej 
služby a výšku jej úhrady. 

3. Peňažné pohľadávky občana, ktorému sa sociálna služba poskytovala za úhradu, 
nezanikajú smrťou občana, ale obec si ich uplatňuje v konaní o dedičstve. 

 
                         
 
                                                                            VII. 
                         Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za opatrovateľskú službu 
 
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín 

poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných 
sociálnych aktivitách a dohľade. 

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu za kalendárny 
mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do konca nasledujúceho 
mesiaca. 

3. Výšku úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej služby Obec Lovča určuje v sume 
1,10 € za hodinu poskytovanej služby. 

4. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.  

5. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem 
je nižší alebo sa rovná sume životného minima. 

6. Obec Lovča požaduje úhradu postupne od manžela/manželky, detí alebo rodičov, ak 
občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba podľa tohto VZN nie je povinný platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo platí len časť tejto úhrady. 

7. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 
alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani manželovi/manželke, deťom alebo rodičom, 
alebo aj prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo 
jej časť je pohľadávka Obce Lovča, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

8. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby uzatvorenej medzi obcou a prijímateľom sociálnej služby. 
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                                                              VIII. 
                                   Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Na vzťahy neupravené týmto VZN v konaní vo veciach sociálnych služieb, poskytovania 
a zabezpečovania sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne 
služby sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

2. Týmto VZN nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách. 

3. Poskytovanie sociálnych služieb podľa tohto VZN sa vzťahuje na obyvateľov, ktorí majú 
v obci Lovča trvalý pobyt. 

4. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené dňa 28. 10. 2016 uznesením č. 41 
a nadobúda účinnosť od 12. 11. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce 

 


