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Obecné zastupiteľstvo v Komoči na základe § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 ako ,,
zákon č. 448/2008 Z. z.“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia obce
Komoča:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Komoča

č. 3/2019
o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej
určenia a platenia (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Komoča
pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti určuje výšku úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú terénnou formou obcou Komoča pre občanov obce, ďalej ustanovuje spôsob
určenia tejto úhrady ako aj podmienky platenia tejto úhrady za poskytovanú službu.
Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania
sociálnych služieb a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb sú upravené v príslušných
ustanoveniach zákona č. 448/2008 Z.z..
Článok 2
Výška a spôsob úhrady za terénnu opatrovateľskú službu
1.
Prijímateľ opatrovateľskej služby poskytovanej obcou Komoča je povinný platiť úhradu
za sociálnu službu vo výške stanovenej v zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi
prijímateľom a poskytovateľom, t. j. obcou Komoča.
2.
Opatrovateľská služba sa poskytuje denne, počas pracovných dní, v čase od 7.30 do
15.30 hodín, prostredníctvom opatrovateliek, s ktorým obec uzatvára pracovný pomer. Rozsah
opatrovateľskej služby sú minimálne 2 hodiny denne v závislosti od stupňa odkázanosti
prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby a návrhu prijímateľa sociálnej služby
následne uvedeného v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. Presný rozsahu úkonov
určí poskytovateľ služby na základe sociálnej posudkovej činnosti.1
3.
Výška úhrady za sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné
sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby
je stanovený nasledovne:
Suma úhrady za 1 h opatrovateľskej služby ...................................................

1,60 EUR

4.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby
zo svojho príjmu a majetku.
5.
Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí prijímateľ služby podľa skutočného
rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
1

V zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z.
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sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala, v
prepočte na počet pracovných dní, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do
pokladne obce. Podkladom na výpočet úhrady je mesačný výkaz o vykonaných úkonoch
opatrovateľskej služby, ktorý vlastnoručným podpisom potvrdí prijímateľ sociálnej služby.
Článok 3
Záverečné ustanovenie

1.
Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia
ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z..
2.
Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva obci Komoča dňa
11.12.2019 a schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 98/11122019.
3.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

V Komoči, dňa 12. 12. 2019
Imrich Lukács
starosta obce
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