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ČASŤ PRVÁ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona NR SR č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“) je definovanie druhu a foriem sociálnych služieb, spôsob a stanovenie
výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle zákona o sociálnych službách mestom
Hanušovce nad Topľou.
§2
Definície a vymedzenie pojmov
(1) Sociálna služba – je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa
nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) je obec, právnická osoba zriadená
obcou alebo založená obcou, právnická osoba založená alebo zriadená vyšším územným celkom, t.j.
verejný poskytovateľ sociálnej služby a iná osoba, t. j. neverejný poskytovateľ sociálnej služby.
(3) Prijímateľ sociálnej služby (ďalej len prijímateľ) je fyzická osoba, ktorá je občanom
Slovenskej republiky a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
cudzinec, ktorý je občanom členského štátu Európskej únie.
(4) Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len ambulantná sociálna služba) sa poskytuje
fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
(5) Terénna forma sociálnej služby (ďalej len terénna sociálna služba) sa poskytuje fyzickej
osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
(6) Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len pobytová sociálna služba) sa
poskytuje vtedy, ak je súčasťou sociálnej služby ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje
ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba.

ČASŤ DRUHÁ
SOCIÁLNE SLUŽBY
§3
Druh sociálnych služieb poskytovaných mestom Hanušovce nad Topľou
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(1) Mesto Hanušovce nad Topľou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „mesto“ alebo
„poskytovateľ sociálnej služby“) poskytujú tieto druhy sociálnych služieb:
a) sociálna služba na podporu rodiny s deťmi - § 12 ods. 1 písm. b) nízkoprahové denné
centrum pre deti a rodinu § 33 Zák. č. 448/2008 Z. z.
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorou
je : opatrovateľská služba - § 12 ods. 1 písm. c) Zák. č. 448/2008 Z. z.
c) podporné služby, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni - § 12 ods. 1 písm. e
Zák. č. 448/2008 Z. z.
§4
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb
(1) Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby:
a) sociálna služba na podporu rodiny s deťmi : nízkoprahové denné centrum,
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorou
je : opatrovateľská služba,
c) podporné služby, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
(2) Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a
právo výberu poskytovateľa sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych
službách.
(3) Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby touto fyzickou osobou:
a) poskytne sociálnu službu, alebo
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do
registra poskytovateľov sociálnych služieb.
(4) Ak mesto na základe výberu fyzickej osoby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej
služby o poskytnutie sociálnej služby fyzickej osoby, ktorá je na ňu odkázaná, neverejný
poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť s touto fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu, na ktorú je táto fyzická osoba odkázaná a ak má
voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na
neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť
zisk.
(5) Ak mesto zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode
poskytovanie sociálnej služby uvedenej v zákone o sociálnych službách podľa § 41 v inej obci
alebo u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný
celok, v ktorého územnom obvode sa obec nenachádza, mesto uhrádza inej obci alebo
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný celok,
v ktorého územnom obvode sa obec nenachádza, ekonomicky oprávnené náklady spojené s
poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách znížené o
výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.
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(6) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný štvrťročne predkladať evidenciu
prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa § 94 ods. 4 písm. a) až c) obci.
§5
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu – Komunitné centrum
(1) V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociálna služba počas dňa
fyzickej osobe, alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením, alebo má obmedzenú
schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a
spôsob života.
(2) V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa
a) poskytuje:
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
b) utvárajú podmienky na:
1. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
2. záujmová činnosť.
§6
Poskytovanie opatrovateľskej služby
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Hanušovce nad
Topľou fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách,
c) má trvalý pobyt v meste Hanušovce nad Topľou, príp. prechodný pobyt v meste Hanušovce
nad Topľou,
d) má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.
(2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách alebo podľa
jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Minimálny rozsah úkonov
sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej
osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa mesto s prijímateľom
sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
(3) Pri posudzovaní o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu sa posudzuje aj rozsah
odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnosť a rozsah odkázanosti pri
uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa
prílohy č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách.
(4) Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný oznámiť prerušenie sociálnej služby najmenej tri
pracovné dni vopred. V prípade, že prijímateľ preruší opatrovateľskú službu bez ohlásenia, platí
úhradu ako za poskytnutú službu. Výnimkou je hospitalizácia prijímateľa opatrovateľskej služby.
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(5) Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne jednu hodinu denne.
§7
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
(1) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
(2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 sa podáva Mestu Hanušovce
nad Topľou.
(3) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytovanie 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.
(4) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej 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.
(5) Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu.
(6) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti
na sociálnu službu.
(7) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia
§48 až 51 zákona o sociálnych službách.
(8) Mesto na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o 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 sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri
základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
(9) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia podľa zák. č. 447/2008 Z. z., 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 ( § 92 ods. 9 zákona).
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(10) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné
právne predpisy o správnom konaní.
(11) Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje mesto
Hanušovce nad Topľou, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.
(12) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta v
zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
(13) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať
sociálnu službu, nemá odkladný účinok.
§8
Poskytovanie opatrovateľskej služby
(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie sociálnej služby.
(2) Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v byte občana. Mesto
poskytuje opatrovateľskú službu v byte občana v pracovných dňoch v rozsahu 7,5 hodín denne.
(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento
druh sociálnej služby.
(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.
(5) Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia sociálnych služieb alebo pri
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je občan povinný písomne
vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
formou dodatku alebo jej zrušenie.
§9
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych
aktivít v prepočte na 22 pracovných dní, resp. 30 kalendárnych dní.
(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych
aktivít za kalendárny mesiac, a to v priebehu 2 posledných pracovných dní v mesiaci, v ktorom sa
služba poskytuje.
(3) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu, musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenej osobitným predpisom.
(4) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si prijímateľ sociálnej
služby dohodne s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej
služby.
(5) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku.
(6) Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre:
a) fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Hanušovce nad Topľou
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b) fyzickú osobu s prechodným pobytom v meste Hanušovce nad Topľou
Názov sociálnej
služby

Čas

Suma za úkony
Suma za
starostlivosti o
sebaobslužné úkony
domácnosť a základné
a dohľad
soci. aktivity

a) opatrovateľská
služba pre FO s
trvalým pobytom v
meste Hanušovce
nad Topľou

Od 7:00 hod. - 15:00 hod.

1,00 €/hod.

2,00 €/hod.

b) opatrovateľská
služba pre FO s
prechodným
pobytom v meste
Hanušovce nad
Topľou

Od 7:00 hod. - 15:00 hod.

1,20 €/hod.

2,20 €/hod.

§ 10
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1) Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu – opatrovateľskú službu na základe zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená
spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný §74 ods. 1 a ods. 2 písm. d)
zákona a v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka.
(2) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby mestu Hanušovce nad Topľou §
74 ods. 3 zákona.
(3) Žiadosť podľa ods. 2 obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služby, dátum
narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a),
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy,
g) k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje (§ 74 ods. 7 zákona):
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona a formu poskytovania sociálnej služby,
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d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods.13 zákona.
(5) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je
možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli (§ 74
ods. 11 zákona), prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 13-15
zákona.
(6) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú
službu podľa § 73 zákona, mesto Hanušovce nad Topľou a prijímateľ sociálnej služby sú povinní
uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby - § 74 ods. 12 zákona.
§ 11
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
(1) Mesto poskytuje stravovanie v jedálni fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.
(2) Stravovanie fyzickej osobe podľa ods. 1 tohto článku sa poskytuje v jedálni:
a) škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hanušovce nad Topľou
(základnej školy a pod.),
b) zmluvného dodávateľa prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickým osobám.
(3) Poskytovanie podpornej sociálnej služby uvedenej:
a) v ods. 2 písm. a. tohto článku sa poskytuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom
Hanušovce nad Topľou a poskytovateľom,
b) v ods. 2 písm. b. tohto článku mesto Hanušovce nad Topľou zabezpečí na základe zmluvy
uzatvorenej medzi mestom a dodávateľom, ktorého výber sa realizuje v rámci verejného
obstarávania.
§ 12
Výška a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za podpornú sociálnu službu v jedálni
poskytovanej prostredníctvom jedálne.
(2) Podmienky poskytovania podpornej sociálnej služby (výšku, spôsob úhrady a pod.) upravuje
zmluva o poskytovaní stravovania fyzickej osobe. VZN č. 29/2008 a uznesenia č. 89/2011 platia
úhradu za celkovú hodnotu stravy.
(3) Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú
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náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.
(4) Stravná jednotka určená podľa ods. 3 tohto článku sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

ČASŤ TRETIA
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
Spoločné ustanovenia
(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje občana získané za účelom
určenia výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Pri poskytovaní sociálnej služby a stanovení úhrady za túto sociálnu službu sa primerane
použije zákon NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, zákon NR SR č.
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Občiansky zákonník v platnom znení.
§ 14
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa
25.11.2011.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v
Hanušovce nad Topľou dňa 12.12.2011 uznesením č. 135/2011
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Hanušovce nad
Topľou dňa 25.11.2011.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012
(5) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou č. 30/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o
úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Hanušovce nad Topľou.

Štefan Straka
primátor mesta

