
 
 
 
                         Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hvozdnica č. 5/2014 
                          o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  
                          sociálne služby na kalendárny rok 2015 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici v zmysle § 4 ods. 3 písm. p/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/  
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
a 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 sa uznieslo na 
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 
 
                                                              § 1 
                                              Predmet úpravy  
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje podrobnosti 
 

a/ o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby, 
b/ o poskytovaní a zabezpečení  sociálnych služieb 
c/ o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb, 
 
 
                                                        § 2 
                   Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 
 
1. Konanie  o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína spravidla na základe 
písomnej žiadosti fyzickej osoby a posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 

2. Obec Hvozdnica, Obecný úrad v Hvozdnici na základe lekárskeho posudku 
a sociálneho posudku vyhotovuje posudok  o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
3.Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu  
   zabezpečuje Obec Hvozdnica cestou Obecného úradu vo Hvozdnici, ktorý 
   eviduje a vedie celú spisovú agendu. 
 
                                                    § 3 
 
                         Povinnosti prijímateľa sociálnej služby 
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Hvozdnica 

cestou Obecného úradu vo Hvozdnici 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. 

 
 
 
 



 
                                               § 4 
 

                                      Úhrada za sociálnu službu 
 
1. Občan /prijímateľ sociálnej služby/ je povinný platiť úhradu za poskytovanie 

opatrovateľskej služby. 
 
 
                                     § 5 
                  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 
1. Obec Hvozdnica ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu 

službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 
 
                                     § 6 
                 Opatrovateľská služba 

 
Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území 
Obce Hvozdnica. 
 
                                           § 7 
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné 
sociálne aktivity 
 
1. Seba obslužné úkony: 
a/ hygiena, 
b/ stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, 
c/ obliekanie, vyzliekanie, 
d/ vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva 
e/ mobilita, motorika. 
 
2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť. 
 b/ nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, 

             c/ príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, 
             d/ donáška jedla do domu fyzickej osoby 
             e/ umytie riadu 
             f/ bežné upratovanie v domácnosti 
             g/ donáška uhlia, donáška dreva, 
             h/ ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti.  

  ch/ starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/ 
  i/ starostlivosť o lôžko. 
 
                                             §8 
                    Poskytovanie opatrovateľskej služby                                                    
 

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti 
na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

 
 



 
                                                              § 9 
 
                             Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
 
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je: 
a/ pre fyzickú  osobu s trvalým pobytom v obci vo výške .......1 Euro..... za l hodinu 
opatrovateľskej služby. 
 
 
                                                                 § 10 
                                            Rozsah a spôsob úhrady 
 

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, resp. 4 kalendárne týždne. 
 
                                                      § 11 
                                    Zrušovacie ustanovenia       
 
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hvozdnica  na r.2014. 
 
 
                                                       § 12 
                                Záverečné ustanovenie 
Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
zasadnutí dňa  12.12. 2014 uznesením č.10/2014.  
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 

 
 
        Ing. Martin Šimún 

starosta obce 
 
 
 
 
Vyvesené: 15.12.2014 
Zvesené:    31.12.2014 


