
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice  

č. 1/2019  

o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice 

 

Obec Ľubotice podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR 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, vydáva toto 

 
V š e o b e c n e   z á v ä z n é    n a r i a d e n i e   č. 1/2019 

o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky, na základe 

ktorých Obec Ľubotice pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby 

pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady (§ 72 ods. 

2 a ods. 3 zákona o sociálnych službách) za poskytovanie sociálnej služby v zmysle 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 

o sociálnych službách“). 

(2) VZN upravuje pôsobnosť Obce Ľubotice vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálne 

služby, zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb. 

(3) Obec Ľubotice na svojom území poskytuje: 

      a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

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

       b) podporné služby, 

       c) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného verejného poskytovateľa 

sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu, a ak s tým fyzická osoba, ktorá žiada o 

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí, alebo zabezpečí poskytovanie 

sociálnej služby u neverejného poskytovateľa. 

(4) Obec Ľubotice zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle čl. I ods. 3 písm. c) tak, 

že uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci 

poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť. 

(5) Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec Ľubotice o poskytovanie 

sociálnej služby, predloží návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a fyzická osoba odmietne uzatvoriť túto 

zmluvu, povinnosť obce sa považuje za splnenú. 

 

 



Článok II 

Postup pri poskytovaní sociálnych služieb 

(1) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan s trvalým pobytom na 

území obce Ľubotice na Obecnom úrade v Ľuboticiach. 

(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, 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) Pri žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu postupujeme podľa §91 ods.7 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

(4) Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Obec Ľubotice zabezpečí: 

     a) zdravotný posudok, 

     b) sociálny posudok,  

     c) posudok o odkázanosti na sociálnu službu,  

a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

(5) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle § 51  zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách 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 

podľa prílohy č.3 písm. b a prílohy č. 4, 

      c) návrh druhu sociálnej služby, 

      d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

(6) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec Ľubotice 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 osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj 

posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby alebo posudok o odkázanosti 

na sociálnu službu, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou. 

(7) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecné právne 

predpisy o správnom konaní. 

(8) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v 

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

Článok III 

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby 

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci Ľubotice, cestou Obecného 

úradu v Ľuboticiach do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na 



sociálnu službu o 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 Ľubotice, cestou Obecného úradu v 

Ľuboticiach 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 poskytnutie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej služby 

sú povinní na výzvu obce Ľubotice, cestou Obecného úradu v Ľuboticiach zúčastniť sa 

posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom 

lekárom. Ak sa uvedená fyzická osoba tohoto posúdenia nezúčastní, konanie o odkázanosti na 

sociálnu službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.  

(4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci Ľubotice 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.  

 

Článok IV 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

(1) Obec Ľubotice poskytuje sociálnu 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) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať všetky údaje uvedené v §74 ods.7 

zákona č. 448/2008 o sociálnych  službách. 

(4) Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane 

použijú ustanovenia zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. 

 

Článok V 

Opatrovateľská služba 

(1) Opatrovateľská služba sa na území obce Ľubotice poskytuje ako terénna sociálna služba v 

domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň 

odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 

úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 

4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. 

(2) V rámci opatrovateľskej služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o 

domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkony starostlivosti 

o domácnosť a úkony pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. 

(3) Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti, určuje 

obec v hodinách. 

(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na tento druh 

sociálnej služby. 



(5) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe: 

      a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 

      b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za 

opatrovanie podľa osobitného predpisu, 

      c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 

      d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení 

touto nákazou. 

(6) Opatrovateľská služba ako terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej 

prirodzenom sociálnom prostredí spravidla v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 h. 

(7) V prípade objektívnej potreby poskytovateľ sociálnej služby zváži poskytovanie 

opatrovateľskej služby aj nad rámec vyššie uvedených časových limitov. 

 

Článok VI 

Odľahčovacia služba 

 

(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa 

poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba 

počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

(2) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Počas 

poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo 

zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, 

a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu 

službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. 

 

Článok VII 

Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu 

 

(1) Výška úhrady za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu je uvedená v závislosti od času a 

doby jej poskytovania: 

      a) výška úhrady občana za 1 hodinu opatrovateľskej a odľahčovacej služby v čase od 

8.00 h do 16.00 h – 2,00 €, 

      b) výška úhrady občana za 1 hodinu opatrovateľskej a odľahčovacej služby nad rámec 

vyššie uvedených časových limitov – 3,00 €. 

(2) 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. 

(3) Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú a odľahčovaciu službu platí občan najneskôr do 10. 

dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou 

poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce. 

 

Článok VIII 

Denný stacionár 

 

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=od%C4%BEah%C4%8Dovacia%20slu%C5%BEba%20je&timeslice=null#lema13
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=od%C4%BEah%C4%8Dovacia%20slu%C5%BEba%20je&timeslice=null#lema14
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=od%C4%BEah%C4%8Dovacia%20slu%C5%BEba%20je&timeslice=null#lema15


dňa. Obec Ľubotice poskytuje sociálnu službu klientom denného stacionára počas pracovných 

dní od 8.00 do 16.00 h podľa dohody zmluvných strán. 

(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o 

odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.  

(3) V dennom stacionári sa poskytujú: 

      a) odborné činnosti: 

          - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

          - sociálne poradenstvo, 

          - sociálna rehabilitácia. 

      b) obslužné činnosti: 

          -stravovanie. 

      c) ďalšie činnosti: 

         - záujmová činnosť. 

(4) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním 

stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne. 

(5) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo fyzickej osobe, ktorá 

zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej 

rehabilitácii. 

(6) Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady za 

sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa tohto VZN. 

 

Článok IX 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za: 

     a) odborné činnosti – bezplatne, 

     b) obslužné činnosti - výška úhrady občana za stravovanie - 2,60 €/deň, 

     c) ďalšie činnosti - výška úhrady občana - vo výške preukázaných ekonomicky oprávnených 

nákladov. 

(2) 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. 

(3) Úhradu za poskytnutú službu v dennom stacionári platí občan najneskôr do 10. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou 

poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce. 

 

Článok X 

Úhrada za sociálnu službu 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 

poskytovateľom sociálnej služby zmluvou. 

(2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa 

svojho príjmu a majetku. 

(3) Prijímateľ sociálnej služby si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä 

užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku. 

(4) Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku 

pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok na dieťa, ktorému sa 

sociálna služba poskytuje. 



(5) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby 

a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. 

 

Článok XI 

Účasť rodiny na úhradách 

(1) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, 

pritom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady 

za sociálnu službu. 

(2) Ak podľa tohoto nariadenia nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť 

úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov 

a zaopatrené plnoleté deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa 

sociálnej služby; rodičom alebo zaopatreným plnoletým deťom po zaplatení úhrady za sociálnu 

službu musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným 

predpisom. 

(3) Rodičia alebo zaopatrené plnoleté deti uzatvárajú s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu 

o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec vydá rozhodnutie 

v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto 

poskytovateľovi sociálnej služby za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej 

služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. 

(4) Ak prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť 

ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo 

jej časť nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za tohoto prijímateľa sociálnej služby ani 

rodičia, ani zaopatrené plnoleté deti, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je 

pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby. 

Článok XII 

Financovanie sociálnych služieb 

 
(1) Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb je upravená zákonom č. 

448/2008 o sociálnych službách. 

(2) Obec poskytne finančný príspevok za podmienok určeným zákonom č. 448/2008 

o sociálnych službách, kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom a ukladá opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov. 

(3) Žiadosť neverejného poskytovateľa o finančný príspevok na prevádzku sa prerokuje na 

Obecnom zastupiteľstve obce Ľubotice. 

(4) Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa poskytuje na základe 

písomnej zmluvy najneskôr odo dňa uzatvorenia zmluvy. Pred prvým uzatvorením zmluvy 

neverejný poskytovateľ predkladá všetky dokumenty, o ktoré ho obec Ľubotice požiada 

v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. 

 
 



Článok XIII 

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

(1) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytované sociálne služby sa 

primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov, Občiansky zákonník. 

(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom výšky 

úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších zmien a predpisov. 

Zrušovacie ustanovenia 

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2018 

o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice. 

 

Záverečné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa 08.04.2019 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 24.4.2019. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miroslav Makara, v. r. 

         starosta obce 


