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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lipníku podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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“)

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2018
o poskytovaní sociálnych služieb
§1
Predmet úpravy
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o:
a) rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu,
b) poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb.

§2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
(1) Konanie ohľadom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva obci Veľký Lipník.
(2) 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.
(3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:
meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
dátum narodenia,
adresa pobytu,
rodinný stav,
štátne občianstvo,
druh a formu sociálnej služby,
potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá
žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

(4) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti
na sociálnu službu, ktorý sa vyhotovuje na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku.
(5) Obec Veľký Lipník na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok
o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam
základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
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(6) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu použiť 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.
(7) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne
predpisy o správnom konaní.
(8) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec starosta obce, ako správny orgán v zmysle
§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§3
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci Veľký Lipník do 8 dní zmeny v
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej
služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady
za sociálnu službu.
(2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce Veľký Lipník 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 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 Veľký Lipník 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.
(4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku
svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo
výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť, obec nie je povinná pri určení sumy úhrady
za sociálnu službu postupovať podľa tohto nariadenia.

§4
Úhrada za sociálnu službu
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho
príjmu a majetku. To sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorému neverejný poskytovateľ
sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o ktorej poskytovanie nepožiadala obec a na prijímateľa
sociálnej služby, ktorému poskytuje sociálnu službu neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý
poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(2) Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu považujú nehnuteľné a
hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty,
ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 eur. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené
v § 73 ods. 12 zákona preukazujú na účely posúdenia majetok, ktorý vlastnia v čase podania žiadosti o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a počas poskytovania sociálnej služby. Za majetok
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prijímateľa sociálnej služby a fyzických osôb uvedených v § 73 ods. 12 zákona možno považovať len
podiel majetku pripadajúci na tohto prijímateľa sociálnej služby a na tieto osoby.
(3) Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre
bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa
určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.
(4)

Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa neprihliada na tento majetok:
a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie,
b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie manžel (manželka), deti, rodičia prijímateľa
sociálnej služby alebo iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
c) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju
potrebu,
d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva,
e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú
ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo
peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia,
g) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi,
h) majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom
stave nemôže sama preukázať skutočnosti podľa § 72, odsekov 11 a 17 zákona.

§5
Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu
službu vo verejnom záujme
(1) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby
krízovej intervencie), ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie
tejto sociálnej služby požiadala obec a neverejný poskytovateľ poskytuje:
a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je
 nízkoprahové denné centrum,
 zariadenie pre seniorov,
 zariadenie opatrovateľskej služby,
 denný stacionár,
b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,
d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 zákona,
e) opatrovateľskú službu,
f) prepravnú službu.
(2) Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto
služby požiadala obec a poskytuje opatrovateľskú službu.
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§6
Poskytované služby
(1) Obec Veľký Lipník zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb v súlade s § 80 písm. e), f) a g)
zákona o sociálnych službách u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ak
obec nemôže poskytnúť túto sociálnu službu sama.

§7
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Veľký Lipník dňa 04.05.2018
uznesením č. 6/2/2018.
(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Lipník č. 55/2010 o poskytovaní
sociálnych služieb na území obce Veľký Lipník, schválené dňa 19.3.2010 uznesením č. 16/2010-B.2.
(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom vo Veľkom
Lipníku a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

.................................
Ing. Peter Labant
starosta obce
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