Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo:

VZN- 1/2015

OBEC HORNÉ SEMEROVCE
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

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,

o poskytovaní sociálnych služieb na území
obce Horné Semerovce

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zvesený z úradnej tabuli dňa:

20. 07. 2015
05.08.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OcZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

05. 08. 2015
05.08.2015
1. 1. 2016
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
HORNÉ SEMEROVCE
č. 1/2015

o poskytovaní sociálnych služieb

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Semerovce na základe § 6 ods. 1 zákona
/1990369 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, čl. 68 Ústavy SR a v
súlade so zákonom 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie ďalej len („VZN“) 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“) ustanovuje podmienky na základe ktorých,
obec Horné Semerovce pri výkone svojej samosprávnej pôsobností zabezpečuje
sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje
spôsob a výšku úhrady (§ 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách) za poskytovanie
sociálnej služby.
2. Obec Horné Semerovce na svojom území poskytuje sociálne služby:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dôchodkového veku - denný stacionár,
b) 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.,

Článok 2
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan s trvalým
alebo prechodným pobytom na území obce Horné Semerovce na Obecnom úrade
Horné Semerovce. Administratívnu agendu na základe zmluvného vzťahu o
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poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb môže zabezpečiť
zmluvný partner obce.
2. Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu obec alebo zmluvný partner
zabezpečí: lekársky posudok, sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu
službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
3. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu a zmien
zdravotného stavu fyzickej osoby.
4. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok,
ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia
zdravotného stavu fyzickej osoby.
5. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného
prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.
Vykonáva ju sociálny pracovník.
6. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, v porovnaní s fyzickou
osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu.
7. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o
odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a)stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 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.
8. Posudok odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu. Pri rozhodovaní odkázanosti na sociálnu službu sa
môže použi ť ako podklad komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, 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.
9. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať
obci písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Súčasťou
žiadosti musí by ť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

3

Článok 3
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 dňa.
2. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie.
3. V dennom stacionári sa zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť.
4. Podrobnosti poskytovania služby v dennom stacionári sú upravené v
prevádzkovom poriadku denného stacionára.

Článok 4
Výška úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári
1. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v dennom stacionári je 1,05 € za
poskytnutú stravu ( obed) a 0,05 €/denne v čase 8.00 – 16.00.
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 službu zaplatí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa
sociálna služba poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet obce
alebo v hotovosti do pokladne obce.

Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje 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 sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu
službu sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z.
o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a Občiansky zákonník.
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Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.VZN bolo prejednané na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horné
Semerovce dňa 5.8. 2015 a schválené uznesením č. 67/2015.
2.VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016

V Horných Semerovciach dňa 5.8.2015.

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce Horné Semerovce
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