NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
Obce Trenčianska Teplá
o poskytovaní sociálnych služieb na území obce
Obec Trenčianska Teplá na základe § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona
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 (ďalej sociálny zákon)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb na území obce.
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je:
a) rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu,
b) poskytovanie sociálnych služieb na území obce,
c) spôsob a výška úhrady za poskytované sociálne služby,
2. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
a) poskytne sociálnu službu,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby,
c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa na základe dohody
s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby.
Článok 2
Sociálne služby poskytované obcou
1. Obec poskytuje vo svojej pôsobnosti:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku
 poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek –
zariadenie opatrovateľskej služby
 opatrovateľská služba
b) podporné služby
 odľahčovacia služba,
 poskytovanie sociálnej služby v jedálni
c) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života.
2. Podmienkou poskytovania sociálnych služieb obcou je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti
na poskytovanie sociálnej služby.

NÁVRH
-2Článok 3
Konanie o odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu je posudková činnosť, ktorou sa zisťuje odkázanosť
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým
zdravotným stavom na sociálnu službu. Posudková činnosť je zdravotná posudková činnosť
a sociálna posudková činnosť.
2. Na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou
je lekársky nález, obec zabezpečí zdravotný posudok, ktorý vypracuje zmluvný zdravotný
pracovník a sociálny posudok, ktorý vypracuje sociálny pracovník obce.
3. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok odkázanosti na sociálnu
službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podá
písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby.
DRUHÁ ČASŤ
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Článok 4
Vymedzenie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná 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 pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
2. 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 na opatrovanie
podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Zb. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
(zákon č. 447/2008 Zb. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
Článok 5
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba prednostne v domácnosti
občana.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 0,5 hod. denne, maximálne 7,5 hod. denne
v pracovných dňoch.
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záväzného nariadenia.
4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny
rozsah úkonov sebaobsluhy nemôže byť nižší ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu
odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa
poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej
služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
5. V prípade potreby ju možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu.
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento
druh sociálnej služby.
7. V prípade čerpania dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba
zabezpečuje podľa personálnych možností poskytovateľa a za spoluúčasti rodinných
príslušníkov.
8. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov
sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte
podľa počtu pracovných dní v danom mesiaci.
9. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,60 € za jednu hodinu opatrovateľskej
služby.
TRETIA ČASŤ
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Článok 6
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
2. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú:
a) odborné činnosti
 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 základné sociálne poradenstvo,
b) obslužné činnosti
 ubytovanie,
 stravovanie,
 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti
 nákup.
Článok 7
Odborné činnosti
1. Úhrada za odborné činnosti poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje
vo výške 20 € mesačne.
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Ubytovanie
1. Ubytovacia jednotka je jeden lôžko/deň pre každého prijímateľa, ktorému sa poskytuje
starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby formou celoročného pobytu.
2. Na určenie úhrady za bývanie sa považuje:
a) obytná miestnosť a jej vybavenie: lôžko, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa s nástavcom,
kreslo, svietidlo, nádoba na odpadky, umývadlo s prívodom tečúcej SÚV a TÚV,
b) spoločné priestory: chodby, schodište, kuchyňa so zariadením a elektrospotrebičmi,
kúpeľňa s vaňou, sprchovacím kútom a WC, WC s umývadlom pre zamestnancov, dvor
zariadenia,
c) prevádzkové zariadenie a príslušenstvo, rozvod elektrickej energie, rozvod vody, plynu,
odvádzanie odpadových vôd,
d) vecné plnenie spojené s bývaním: vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody, dodávka
elektrickej energie, dodávka plynu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola
a čistenie komínov, odvoz komunálneho odpadu, vybavenie zariadenia televíznou anténou,
upratovanie spoločných priestorov a obytných miestností.
3. Výška úhrady za bývanie na deň na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie
1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej
miestnosti, ktoré občan užíva.
4. Denná sadzba úhrad za užívanie l m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,15 €, pričom
v tejto sadzbe sú výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, za užívanie
vybavenia obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia
a príslušenstva, vecné plnenia spojené s bývaním. Mesačná sadzba je zaokrúhlená na celé eurá
nahor.
5. Výška úhrady na bývanie podľa výmery izieb:
 jednoposteľová izba č. 1 – 36 €,
 jednoposteľová izba č. 2 – 59 €,
 jednoposteľová izba č. 3 – 56 €,
 dvojposteľová izba č. 4 – 84 €,
 jednoposteľová izba č. 5 – 53 €,
 dvojposteľová izba č. 6 – 84 €.
6. Za prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby sa považuje
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, pričom v tomto prípade
prijímateľ platí iba úhradu za ubytovanie.
Článok 9
Stravovanie
1. Strava do zariadenia sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom zo stravovacieho zariadenia
prednostne na území obce. Jedálny lístok zostavuje stravovacie zariadenie týždeň dopredu,
pričom klient má možnosť výberu z viacerých jedál.
2. Cena za stravu je stanovená podľa aktuálnej ponuky a uzatvorenej zmluvy medzi Obcou
Trenčianska Teplá a dodávateľom stravy.
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Obslužné činnosti
1. Úhrada za obslužné činnosti, ktorými sú upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje na 20 € mesačne.
Článok 11
Ďalšie činnosti
1. Úhrada za ďalšie činnosti, ktorými je nákup, sa stanovuje na 0,50 €/deň.
TRETIA ČASŤ
PODPORNÉ SLUŽBY
Článok 12
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, 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. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť
v nasledujúcom kalendárnom roku.
4. Počas poskytovania odľahčovacej služby obec poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím sociálnu službu – opatrovateľskú službu počas pracovných dní 12 hodín denne.
5. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu
sa na účely poskytnutia odľahčovacej služby považuje za splnenú na základe posudku
vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
6. Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje v sume 2 € za jednu hodinu.
Článok 13
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. Obec umožňuje stravovanie v Školskej jedálni Základnej školy v Trenčianskej Teplej
fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) je poberateľom starobného resp. invalidného dôchodku.
2. Školská jedáleň umožňuje stravovanie prostredníctvom osobného odberu obedu fyzickej
osobe.
3. Stravná jednotka je stanovená v závislosti od výšky nákladov na nákup potravín v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky schválená aktuálnym všeobecne záväzným nariadením o
organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a školských
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na jednu stravnú jednotku bude hradený z rozpočtu obce podľa skutočne odobratých jedál
v príslušnom mesiaci.
Článok 14
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi
dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť
o dieťa.
2. Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti
o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania,
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.
3. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu zabezpečiť sama alebo
za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä:
a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov alebo
fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu,
b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
na základe rozhodnutia súdu,
c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne
v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku mladších detí.
4. Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa stanovuje v sume 1 € za jednu hodinu.
Článok 15
Spôsob úhrady za poskytnutie sociálnych služieb
1. Celková úhrada za sociálne služby uvedené v tretej časti VZN poskytované v zariadení
opatrovateľskej služby sa určí ako súčet úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
2. Úhradu za sociálne služby poskytované obcou platí fyzická osoba za kalendárny mesiac,
v ktorom sa sociálna služba poskytla v posledný pracovný deň mesiaca najneskôr do 5. dňa
nasledujúceho mesiaca.
3. Úhradu za stravovanie v jedálni uhrádza fyzická osoba priamo na účet Školskej jedálne
pri Základnej škole v Trenčianskej Teplej.
Článok 16
Spoločné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto služby sa primerane použije
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon
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znení, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov a Občiansky
zákonník č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
2. Náležitosti týkajúce sa sociálnych služieb, ktoré nerieši toto všeobecne záväzné nariadenie, je
potrebné vykladať v zmysle platných právnych predpisov.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 Obce
Trenčianska Teplá o poskytovaní sociálnych služieb.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné dňom 1. 4. 2016.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Vyvesené vo vývesnej skrinke dňa 25. 2. 2016
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa
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Príloha č. 1
ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ
SOCIÁLNE AKTIVITY
Časť I - Sebaobslužné úkony
a) Hygiena
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie,
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia
krémov, masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porcovanie stravy
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
3. kŕmenie a pomoc pri pití
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní a obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s jej následným očistením,
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby,
f) Dodržiavanie liečebného režimu
1. v domácom prostredí
1.1 nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,
1.2 kontrola glykémie glukomerom,
1.3 odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty,
1.4 aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),
1.5 polohovanie,
2. v zariadení
2.1 nákup liekov
2.2 polohovanie.
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Časť II - Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne
úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).
Časť III - Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach.
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní.
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach.,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach.
Časť IV - Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.

