Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2008
o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce KRIVÁ
Obec Krivá podľa ustanovenia §6, ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a v súlade so Zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov , Zákonom č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi, Zákonom 601/2003 Z.z.
o životnom minime, Zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine a Zákonom č.305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
v y d á v a:
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008
o rozsahu poskytovania služieb sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivá
Čl. I.
1. Účel nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v súlade s § 4 ods. 3
písm. g/ Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení), ďalej Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov , Zákona č. 599/2003 Z.z. hmotnej núdzi, Zákona 601/2003 Z.z.
o životnom minime, Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a Zákona č.305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele :
- zabezpečiť úlohy vyplývajúce z citovaných zákonov na podmienky obce Krivá,
- upraviť právne vzťahy pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a organizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
- definovať rozsah poskytovaných služieb sociálnej pomoci v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Krivá,
- určiť výšku úhrady za poskytované služby sociálnej pomoci,
- zabezpečiť spoluúčasť občana na financovaní poskytovaných sociálnych služieb
v závislosti od jeho sociálneho postavenia.
2. Všeobecné ustanovenia
2.1 Sociálna pomoc je sociálna prevencia a riešenie hmotnej núdze alebo riešenie sociálnej
núdze, v ktorej dôsledku si občan nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť základné
životné potreby. Sociálna pomoc pre občanov sa uskutočňuje najmä prostredníctvom sociálnej
práce. Sociálna práca je získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo
možného vzniku hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej
pomoci, voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia.
2.2 Formy riešenia hmotnej núdze a riešenia sociálnej núdze sú : sociálne poradenstvo,
sociálnoprávna ochrana, sociálne služby, dávky sociálnej pomoci, peňažné príspevky na
kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie.

Čl. II.
Poradenstvo
3.1 Sociále poradenstvo je odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru
hmotnej núdze alebo sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií
o možnostiach riešenia hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a na usmernenie občana pri
voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci; sociálne poradenstvo sa poskytuje najmä
rodinám.
3.2. Sociálne poradenstvo je občanovi poskytnuté odborným pracovníkom obce. V prípade
potreby tento občanovi odporučí poskytnutie odborných poradenských služieb
špecializovanými inštitúciami alebo akreditovanými subjektami.
Čl. III.
4. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
4.1. Účelom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je zabezpečenie predchádzania
vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov
detí, predchádzania prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu
a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
5. Pôsobnosť obce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Obec Krivá pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
5.1.Vykonáva :
5.1.1.Opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického
vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb. Sú to najmä :
a)

b)
c)

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách
zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií
rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi
a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové
situácie,
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na
programoch a aktivitách
zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým javom,
sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu
vhodného využívania voľného času detí.

Tieto opatrenia vykonáva v prostredí, ktoré zodpovedá potrebám obyvateľov obce Krivá :
v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a
v prostredí vytvorenom a usporiadanom za účelom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.

5.2. Organizuje:
5.2.1. výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie,
5.2.2. programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám :
a)organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch
zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v
škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných
problémov, sociálnych problémov a iných problémov
v rodine a v medziľudských vzťahoch,
b)organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch
zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám
ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo
správaním iných osôb,
c)organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch
zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojim správaním
ohrozujú členov rodiny.
5.2.3. resocializačné programy
5.3. Spolupôsobí:
5.3.1.pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5.3.2.pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu,
a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce
s dieťaťom,
5.4.Poskytuje :
5.4.1. poskytuje potrebné informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom
alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch
vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
5.4.2. poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately štátnym orgánom sociálnej pomoci na účely spracovania štatistických zisťovaní a
administratívnych zdrojov,
5.5. Poskytuje pomoc :
5.5.1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo
priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
5.5.2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny,
rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,

členov

5.5.3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu
rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej
starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
5.5.4. mladému dospelému
a zamestnania,

po skončení

ústavnej výchovy pri zabezpečení

bývania

5.6. Poskytuje súčinnosť:
5.6.1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní
rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na
účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5.6.2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
5.7.Utvára podmienky pre prácu s komunitou.
5.8 vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
5.9.vyjadruje sa k fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a k
jej rodine o spôsobe života
5.10.vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Obec Krivá môže s výnimkou odseku 5.1, odseku 5.3 bod.5.3.1, odseku 5.4. bod.5.4.2
odseku 5.6 a odseku 5.10, zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom
akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa
nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
prevencie podľa tohto zákona.
Čl. IV.
6. Sociálne služby zriadené obcou Krivá
Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie hmotnej núdze alebo na riešenie
sociálnej núdze. Obec Krivá je zriaďovateľom sociálnych služieb :
a) Opatrovateľská služba
6.1.Príjem a povinnosť platiť úhradu
6.1.1 Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku.
6.1.2 Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť užívaním vlastného
majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku.

6.2.Účasť rodiny na úhradách
6.2.1. Obec Krivá alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré obec zriadila za účelom
poskytovania sociálnych služieb, požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo
rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa zák. č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nie je povinný platiť úhradu za sociálnu
službu uvedenú v ods.6 alebo platí len časť tejto úhrady
6.2.2.Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu
povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku.
6.2.3.Ak medzi obcou Krivá alebo zariadením sociálnych služieb s právnou subjektivitou,
ktoré obec zriadilo za účelom poskytovania sociálnych služieb a osobami uvedenými
v ods.6.2. nedôjde k dohode o úhrade, obec Krivá rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť
úhradu a o výške úhrady.
6.3.Vyživovacia povinnosť
6.3.1.Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú
výživu, ak to potrebujú.
6.3.2.Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru
jeho schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.
6.4.Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinným pomerom
Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu ak jeho príjem a príjem
osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima
ustanovenej Zákonom č.601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
alebo ak sa rovná 1,2-násobku tejto sumy.
Čl. V.
7. Opatrovateľská služba
7.1.Opatrovateľská služba v domácom prostredí
7.1.1. Opatrovateľská služba sa poskytuje na území obce Krivá prostredníctvom Spoločného
obecného úradu a akreditovaných subjektov, ktoré majú s obcou Krivá podpísanú zmluvu
o vykonávaní a rozsahu opatrovateľskej služby. Služba sa poskytuje na základe písomnej
žiadosti :
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a má
trvalý pobyt v obci Krivá,
b) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a má
prechodný pobyt v obci Krivá,
c) rodine, ak sa jednej matke (trvalý pobyt v Krivej)
súčasne narodili tri a viac detí
ak sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojičky

7.1.2. Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne ½ hod. denne a maximálne 7
a ½ hod. denne v pracovnej dobe. Občanovi, ktorý žiada poskytovanie opatrovateľskej služby
v rozsahu vyššom ako 7 a ½ hod., sa táto môže poskytnúť na základe osobitných podmienok
a dohody medzi občanom a zmluvným poskytovateľom služby. Občanovi, ktorý má
právoplatné rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby a ktorému z rôznych dôvodov
(vycestovanie za rodinnými príslušníkmi, hospitalizácia klienta, kúpeľná liečba, infekčné
ochorenie klienta a iné prekážky) nie je možné službu poskytnúť po dobu dlhšiu ako tri
týždne sa vydá rozhodnutie o zastavení poskytovania tejto služby. Ak pozastavenie
poskytovania opatrovateľskej služby trvá viac ako dva mesiace sa táto odníme. O opätovné
poskytovanie opatrovateľskej služby musí občan písomne požiadať.
7.1.3. Pri hospitalizácii klienta alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na
dobu kratšiu ako tri týždne sa rozhodnutie o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby
nevydáva.
7.2. Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby na
území obce Krivá:
7.2.1. Nevyhnutné životné úkony domácom prostredí sú
a) bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,
b) kúpanie vrátane umytia vlasov,
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného jedla,
d) pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
e) dohľad.
7.2.2. Nevyhnutné práce v domácom prostredí sú
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti,
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,
e) pranie a žehlenie osobnej bielizne.
7.2.3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavovanie úradných záležitostí, do školy, zo
školy, do zamestnania a zo zamestnania,
b) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia.
7.2.4. Ostatnými prácami v domácom prostredí sa rozumejú úkony požadované
klientom nad rámec nevyhnutných prác :
Sprievod do školy, do zariadenia, sprievod zo školy, zo zariadenia, tlmočenie v
posunkovej reči pre nepočujúce osoby, pri lekárskom vyšetrení a pri vybavovaní úradných
záležitostí, predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí, návštevná služba
v zdravotníckom zariadení a iné písomne požadované klientom sociálnej pomoci.

7.3 Výška úhrady za opatrovateľskú službu
7.3.1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je:
20,- Sk / hod. u okruhu osôb uvedených v bode 7.1.1 a) a c)
45,- Sk / hod. u okruhu osôb uvedených v bode 7.1.1 b)
15,- Sk/ hod. za ostatné práce v domácom prostredí požadované klientom nad rámec
nevyhnutných prác.
7.3.2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a rozsahu hodín na poskytnutie
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu
so spoločenským prostredím v prepočte na 22 resp. 30 kalendárnych dní.
7.3.3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská
služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
7.3.4. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.
Čl. VI
8.Spoločné ustanovenia
8.1 Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov.
8.2 Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytované sociálne služby sa
primerane použije zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, občiansky
zákonník.
8.3. Starosta obce na zmiernenie a odstránenie tvrdosti nariadenia môže v jednotlivých
prípadoch výšku úhrady príspevkov, poskytované sociálne služby a znížiť alebo odpustiť na
základe žiadosti občana.
Čl. VII
9. Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené
zastupiteľstva v Krivej dňa 11. 6. 2008 uznesením OZ č. 14/2008.
VZN nadobúda účinnosť od 1.7.2008.

Peter D ž u b e k
starosta obce

uznesením

Obecného

