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Všeobecne záväzné nariadenie  č. 02/2022  

o poskytovaní sociálnych služieb, určení ich postupu a výške úhrady pri ich  

poskytovaní a poskytnutí príspevku obyvateľom obcou Oravská Lesná 

 

 

Čl. I 

Účel nariadenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

a z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v platnom znení definuje poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku a upravuje podmienky, na základe ktorých Obec Oravská Lesná pri 

výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje niektoré sociálne služby pre občana, ktorý je 

odkázaný na sociálnu službu a stanovuje sumu úhrady za poskytovanie sociálnej služby.  

 

Čl. II 

Sociálne služby poskytované obcou Oravská Lesná  
 

 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia (ŤZP), nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: 

a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba), 

Podporné služby: 

a) denné centrum. 

 

 

Čl. III 

Opatrovateľská služba  

Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 
 

 

(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým 

pobytom v Obci Oravská Lesná, terénnou formou prednostne v jej domácom prostredí.  

 

(2) 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.  

 

(3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:  
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a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba  

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

opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. 

z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

ochorení touto nákazou. 

 

(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana, odkázaného na poskytovanie 

opatrovateľskej služby v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 15:00 hod prostredníctvom 

zamestnancov obce Oravská Lesná (opatrovateľov), ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady 

v zmysle § 84 ods. 8 zákona o sociálnych službách.  

 

Čl. IV 

Postup a podmienky pri uplatňovaní opatrovateľskej služby  
 
 

(1) Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína podaním písomnej žiadosti 

o posúdenie odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby obci Oravská Lesná.  

 

(2) Obec Oravská Lesná zabezpečí výkon zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti, ktoré 

zisťujú odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby 

s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu a posudzujú zdravotný stav fyzickej 

osoby.  

 

(3) Obec Oravská Lesná si vyhradzuje možnosť výberu opatrovateľa/ľky k opatrovanej osobe. 

Opatrovateľa/ľku u opatrovanej osoby je možné striedať alebo doplniť úväzok podľa potreby. V 

prípade dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľa/ľky sa opatrovateľská služba zabezpečuje 

podľa personálnych možností Obce Oravská Lesná.  

 

(4) Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec 

Oravská Lesná, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu. 

 

Čl. V 

Spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu  
 

 

(1) Príjem na účely platenia  úhrady za opatrovateľskú službu sa zisťuje ako príjem za 

kalendárny mesiac, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne 

poskytovať. Na účely zisťovania príjmu sa postupuje podľa § 72 a zákona o sociálnych službách. 

 

(2) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov). 
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(3) Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu poskytnutých 

úkonov pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby v kalendárnom mesiaci v hodinách a 

odpovedajúcej výšky úhrady.  

 

(4) Výška úhrady za poskytovanie úkonov pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby sa 

stanovuje na 0,70 EUR (sedemdesiat centov) za jednu hodinu. 

 

(5) Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný za jej poskytovanie zaplatiť úhradu najneskôr 

do 20. dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti do pokladne Obce Oravská Lesná alebo 

bezhotovostne na účet obce.  

 

Čl. VI 
 

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 
 

 

(1) Miesto poskytovania sociálnej služby: Denné centrum, Oravská Lesná 308, 029 57 Oravská 

Lesná. 

(2) Forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná. 

 

(3) Predmet činností a odborné zameranie: v dennom centre sa najmä poskytuje sociálne 

poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť. 

 

(4) Cieľová skupina, ktorej bude služba poskytovaná: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek. 

 

(5) Výška úhrady za službu: sociálnu službu v dennom centre poskytuje poskytovateľ bezplatne. 

 

Čl. VII 
 

Príspevok na stravu dôchodcom 

 

(1)Po splnení podmienok uvedených v bode 2 čl. VII., obec poskytne dôchodcovi (starobnému, 

invalidnému): 

a) príspevok na stravu – zakúpenie jedného teplého jedla denne a to v pracovné dni vo výške 1,00 

EUR (jedno euro) alebo 

b) príspevok na dovoz jedného teplého jedla denne a to v pracovné dni vo výške 1,00 EUR (jedno 

euro). 

 

(2)  Podmienky na poskytnutie príspevku na stravu: 

a)  trvalý pobyt občana, ktorý žiada o poskytnutie príspevku na stravu, na území obce Oravská 

Lesná, 

b)   písomná žiadosť o poskytnutí príspevku na stravu, 

c)   rozhodnutie Sociálnej poisťovne o vzniku nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok, 

d)   rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške starobného, resp. invalidného dôchodku na príslušný 

kalendárny rok, 

e)   žiadateľ žije sám vo svojej domácnosti (žiadateľom môže byť aj dôchodca, ktorý žije sám 

a stará sa o neho opatrovateľka, žiadateľom môže byť aj dôchodca, ktorý žije so svojím manželom/-
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kou, tiež dôchodcom, v spoločnej domácnosti, pokiaľ je u žiadateľa splnená podmienka odkázanosti 

podľa písm. i) tohto bodu, 

f)   vek žiadateľa je najmenej 65 rokov. Vek žiadateľa môže byť aj menej ako 65 rokov, ak žiadateľ 

preukáže mieru invalidity potvrdenú odborným posudkom vo výške najmenej 61 %, 

g)   príjem žiadateľa nepresahuje 1,80 násobok aktuálnej výšky životného minima (žiadateľ túto 

skutočnosť preukazuje rozhodnutím Sociálnej poisťovne o výške dôchodku na príslušný kalendárny 

rok. Tento bod sa nevzťahuje na osamelého dôchodcu, ktorý dosiahol vek 70 rokov a viac. 

h)   žiadateľ nemá voči obci Oravská Lesná nevyrovnané záväzky (daňové a iné), 

i)   schválený návrh sociálnej komisie obce Oravská Lesná o odkázanosti žiadateľa po splnení 

podmienok uvedených v písm. a) až h), 

j)     v prípade, že osamelí dôchodcovia – manželia nad 75 rokov, obidvaja požiadajú o príspevok na 

stravu a spĺňajú podmienky podľa Čl. VII, ods. 2, písm. a), b), c), g), h), i) majú nárok na príspevok 

obidvaja manželia. 

(3)   za osobu žijúcu samu vo svojej domácnosti sa považuje osoba, ktorá čestným vyhlásením 

potvrdí uvedenú skutočnosť. Za takúto osobu sa považuje aj osoba, kde na jej adrese trvalého 

bydliska sú formálne nahlásené trvalé pobyty iných osôb, ktoré čestným vyhlásením prehlásia, že sa 

na uvedenej adrese nezdržiavajú a oprávnená osoba je trvale v domácnosti sama. Uvedené čestné 

vyhlásenie sa preveruje miestnym šetrením. 

(4)   Príspevok bude vyplácaný mesačne z pokladne OcÚ po predložení faktúry stravovacieho 

zariadenia na meno žiadateľa, na ktorej bude zrejmý počet stravovacích dní.  

 

Čl. VIII 
 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

 

(1) Obec poskytne príspevok pri narodení dieťaťa: za každé dieťa 150 EUR (jednostopäťdesiat 

euro) 

 

(2) Po predložení žiadosti a rodného lista a následnom preskúmaní pracovníkmi obecného úradu 

bude čiastka vyplatená z pokladne OcÚ. 

 

Čl. IX 
 

Príspevok pri životnom jubileu a jubilujúcim manželským párom  

 

(1) Obec poskytne občanovi obce pri životnom jubileu dožitia 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 rokov, 

príspevok vo výške 70 EUR (sedemdesiat euro). 

 

(2) Obec poskytne jubilujúcemu manželskému páru pri výročí sobáša 50, 55, 60, 65, 70 rokov 

príspevok vo výške 70 EUR (sedemdesiat euro). 

 

(3) Po preskúmaní pracovníkmi obecného úradu bude čiastka vyplatená z pokladne OcÚ. 

 

Čl. X 
 

Príspevok rodičom s dieťaťom ŤZP  
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(1) Obec poskytne rodičovi, ktorý poberá rodičovský príspevok alebo rodinné prídavky na dieťa 

s ŤZP, finančný príspevok vo výške 200 EUR (dvesto euro) raz za jeden kalendárny rok na lieky, 

zdravotné pomôcky a pod. 

 

(2) Podmienky poskytnutia príspevku: 

a) rodič musí mať trvalý pobyt v obci Oravská Lesná, 

b) žiadateľ predloží na OcÚ žiadosť, 

c) žiadateľ predloží preukaz ŤZP, resp. rozhodnutie ÚPSVaR o ŤZP, 

d) žiadateľ predloží potvrdenie ÚPSVaR o poberaní rodinných prídavkov, resp. rodičovského 

príspevku na dieťa, 

e) žiadateľ nemá záväzky voči obci. 

 

(3)         Výplata príspevku: 

a) na príspevok nie je právny nárok 

b) príspevok sa vyplatí po schválení sociálnou komisiou v hotovosti z pokladne alebo prevodom na 

účet po predložení bločku alebo zaplatenej faktúre na OcÚ. 

 

Čl. XI 
 

Príspevok pri kolaudácii  

 

(1) Obec poskytne finančný príspevok pri skolaudovaní nového rodinného domu vo výške 1000 

EUR (jedentisíc euro) za skolaudovaný rodinný dom na trvalé bývanie v obci Oravská Lesná, po 

predložení platného kolaudačného rozhodnutia, obyvateľom s trvalým pobytom v obci. Príspevok 

sa poskytne len jeden krát. 

 

(2) Po predložení kolaudačného rozhodnutia bude čiastka vyplatená z pokladne OcÚ. 

 

Čl. XII 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Oravská Lesná dňa 08.12.2022 

uznesením č. 56/2022. 

 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 

 

(3) Schválením tohto  VZN končí platnosť  VZN č. 04/2021 o spôsobe určenia úhrady a výške 

úhrady za opatrovateľskú službu. 

 

 

 

 

Vyvesené: 13.12.2022 

 

Zvesené:  


