Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s ust. § 6 ods.2 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
zákona c. 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, zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva:

VŠE O B E CNE ZÁVÄ ZN É NARIADE NIE
č. 4/2016
na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované obcou Prašice

lánok 1
Úvodné ustanovenia
1. Ú
elom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle zákona
NR SR
. 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“):
- stanovenie postupu poskytovania sociálnych služieb,
- stanovenie výšky úhrad za poskytované služby,
- spôsob ich ur
enia a platenia.
2. Obec Prašice bude sociálne služby poskytovať alebo zabezpe
ovať formou:
• terénnou – v domácom prostredí ob
ana (opatrovateľská služba)

lánok 2
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1. Ob
an, ktorého miestom trvalého pobytu je Obec Prašice, si podá písomnú
žiadosť na Obec Prašice na sociálnu službu (ďalej len „žiadateľ“), ktorej
sú
asťou je i potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave

žiadateľa.
2. Na ú
ely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby Obec Prašice zabezpe
í zdravotný posudok, ktorý je spracovaný v súlade s § 49 zákona o sociálnych službách.
3. Na ú
ely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41
zákona o sociálnych službách, Obec Prašice zabezpe
í vypracovanie sociálneho
posudku, ktorý je spracovaný v súlade s § 50 zákona o sociálnych službách.
4. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku Obec Prašice vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.
5. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec v zmysle § 80 písmena c)
zákona o sociálnych službách a zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
6. Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia Obce Prašice o odkázanosti na
sociálnu službu v súlade § 74 ods. 3 uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
medzi poskytovateľom a prijímateľom.

lánok 3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú zabezpe
uje a poskytuje
v súlade s ustanovením § 41 a § 80 písm. e) zákona o sociálnych službách.
2. Opatrovateľská služba v Obec Prašice sa poskytuje fyzickej osobe na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom
opatrovateľskej služby a prijímateľom sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby
vyhotoví prijímateľovi sociálnej služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa
predloženej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, sú
asťou
ktorej je aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

lánok 4
Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby a platenie úhrady
1. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi úkony opatrovateľskej služby podľa zákona
o sociálnych službách na základe sociálnej posudkovej činnosti, v rozsahu dohodnutom v
zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah poskytovaných úkonov opatrovateľskej
služby sa ur
uje v hodinách.
2. Za poskytnutý úkon opatrovateľskej služby sa ustanovuje sadzba 0,50 € za 1 hodinu.
3. Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby za
príslušný mesiac úhradu, ktorá sa ur

í ako sú
in poctu hodín, po
as ktorých sa
poskytovali úkony opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Úhrada za úkony
opatrovateľskej služby sa platí na ú
et ur
ený poskytovateľom. Prijímateľ sociálnej služby zaplatí úhradu najneskôr do 15. dna po
uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli odpracované úkony.
4. Právna ochrana ob
ana pri platení úhrady je riešená v zákone o sociálnych službách.

lánok 5
Závere
né ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo uznesením č.200/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
26.10.2016
2. Nadobudnutím ú
innosti Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice
č. 4/2016 na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách
a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Obcou Prašice sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 3/2014 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 4/2016 na vykonávanie
niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za
sociálne služby poskytované Obcou Prašice nadobúda účinnosť dňa 11.11.2016.

V Prašiciach dňa 26.9.2016

........................................
Erika Nemešová
starostka obce

