Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad
Mestské zastupiteľstvo v Skalici v zmysle § 6 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 v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon
o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti: o rozhodovaní odkázanosti na sociálnu
službu, o poskytovaní opatrovateľskej služby, o poskytovaní sociálnej služby v jedálni, o spôsobe
a výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni.
Článok II.
Posudková činnosť
1/ 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.
2/ Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje
stupeň odkázanosti fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej
osoby.
3/ 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 mesta.
4/ 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.
5/ 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.
6/ Posudok odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa môže použiť 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.
Článok III.
Opatrovateľská služba
1/ Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku.
2/ Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa
prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách.
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3/ Opatrovateľskou službou sa poskytujú tieto úkony:
Úkony opatrovateľskej služby
1) Sebaobslužné úkony:
a) hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela, holenie, česanie, umývanie, make –
up, odličovanie, strihanie nechtov, aplikácia mastí, krémov, umývanie vlasov, kúpeľ
vo vani alebo sprchovom kúte,
b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, prinesenie stravy a nápoja na dosah
klienta, kŕmenie a pomoc pri pití, porciovanie stravy,
c) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, sprievod na toaletu a z toalety,
pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety,
podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením misy a fľaše,
nasadenie a výmena plienky,
d) obliekanie, vyzliekanie, výber oblečenia, obúvanie, vyzúvanie,
e) mobilita, motorika, sprievod pri chôdzi, pomoc pri zmene polohy, polohovanie.
2) 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 prádlo (pranie a 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).
3) Základné sociálne aktivity:
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy a zo
školy, do zamestnania, pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca,
c) tlmočenie.
4) Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít:
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.
4/ Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny
rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti
fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách.
5/ Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať 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 1),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu 1), d)
ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.
6/ Ustanovenie odseku 5 písm. b) Článku III. sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom
zariadení,
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b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa osobitného predpisu 1), sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín
mesačne.
7/ Opatrovateľská služba ako terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej
prirodzenom sociálnom prostredí spravidla v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.30 hod.,
prostredníctvom opatrovateľov Mesta Skalica.
Článok IV.
Úhrada za opatrovateľskú službu
1/ Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 0,50 EUR za jednu hodinu.
2/ Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac sa určí podľa skutočného
rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok 0,50 EUR a počtu hodín opatrovateľskej
služby. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
v pokladni Mesta Skalica.
3/ Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu
a majetku, ktorý sa posudzuje podľa osobitného predpisu 1). Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú
službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom 2).
4/ Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem je nižší
alebo sa rovná 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej
osobitným predpisom 2).
5/ Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú
službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou Mesto Skalica uzatvorí zmluvu
o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
6/ Ak podľa odseku 4 Článku IV. nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem neposudzuje
spoločne s príjmom občana; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu
musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenej osobitným predpisom 2). Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s Mestom Skalica zmluvu
o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
7/ Ak podľa predchádzajúcich odsekov Článku IV. nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a občan
zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa
uplatňuje v konaní o dedičstve.
Článok V.
Konanie vo veciach opatrovateľskej služby
1/ Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a lekársky nález od
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže
sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom a
na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto osoby podať žiadosť aj iná
fyzická osoba.
2/ Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať mestu
písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby,
c) formu sociálnej služby,
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d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
e) doklady o majetkových pomeroch,
f) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania služby,
g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
3/ Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy 3), ktorá obsahuje náležitosti
podľa zákona o sociálnych službách.
4/ Opatrovateľskú službu možno poskytovať bezodkladne, aj pred nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
5/ Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, je povinná písomne oznámiť mestu do
ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu
a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady
za opatrovateľskú službu.
Článok VI.
Organizovanie a poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1/ Sociálna služba v jedálni je podporná služba, v ktorej sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe,
ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.
2/ Mesto Skalica poskytuje sociálnu službu v jedálni v pracovné dni v Mestskom centre sociálnych
služieb v Skalici, Kráľovská č. 9.
3/ Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej
osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c) Článku IV. v pracovné dni.
Donášku stravy do domácnosti občana nemožno poskytovať osobe,
a) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa osobitného predpisu 1),
b) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu 1).
4/ Úhrada za sociálnu službu prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby sa
stanovuje vo výške 0,30 EUR za jednu donášku. Celková výška úhrady za sociálnu službu v jedálni
prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby sa za kalendárny mesiac určí podľa
skutočného rozsahu donášky stravy, ktorú platí občan najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
v pokladni Mesta Skalica.
5/ O poskytovaní sociálnej služby v jedálni Mesto Skalica vydá občanovi stanovisko o poskytovaní
resp. neposkytovaní tejto služby, a to na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť obsahuje meno
a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, druh sociálnej služby,
rozhodnutie o priznaní dôchodku, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
o nepriaznivom zdravotnom stave, v prípade ak sa jedná o občana s ťažkým zdravotným
postihnutím aj kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Článok VII.
Príspevok na spoločné stravovanie
1/ Mesto Skalica poskytuje príspevok na spoločné stravovanie na jedno teplé jedlo denne
v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom na území mesta Skalica,
ktorý:
a) dosiahol vek 65 rokov a je poberateľom starobného dôchodku,
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie,
c) je bez domova a uplatnil si nárok na zabezpečenie základných životných podmienok v zmysle
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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Príspevok na spoločné stravovanie sa v prípadoch podľa Článku VII. odsek 1 písm. a) a b)
poskytuje nasledovne:
Výška dôchodku:

Do 300 Eur
Viac ako 300 Eur do 350 Eur
Viac ako 350 Eur do 400 Eur
Viac ako 400 Eur

Výška príspevku na spoločné stravovanie na
jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch:
1,00 Eur
0,76 Eur
0,50 Eur
0,00 Eur

Nárok na poskytnutie príspevku sa prehodnocuje vždy k 31. januáru príslušného roka, a to
zdokladovaním kópie rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
V prípadoch podľa článku VII. odsek 1 písm. c) o priznaní, forme (vecná alebo peňažná), výške
a trvaní príspevku rozhodne primátor mesta s prihliadnutím na nepriaznivé poveternostné
podmienky.
2/ Spoločné stravovanie sa poskytuje v stravovacích zariadeniach, s ktorými má Mesto Skalica
uzatvorené zmluvy o zabezpečení stravovania 3). Podmienky a spôsob úhrady príspevku na
spoločné stravovanie, ktorý bol občanovi priznaný, sú dohodnuté v zmluve o zabezpečení
stravovania.
3/ O poskytovaní príspevku na spoločné stravovanie vydá Mesto Skalica občanovi oznámenie
o poskytovaní resp. o neposkytovaní príspevku, a to na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť
obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, výber
stravovacieho zariadenia, rozhodnutie o výške dôchodku. V prípade žiadosti o príspevok podľa
Článku VII. odsek 1 písm. b) je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave. Oznámenie o priznaní príspevku na spoločné
stravovanie je Mesto Skalica povinné doručiť aj stravovaciemu zariadeniu.
Článok VIII.
Spoločné ustanovenia
1/ Na konanie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Na konanie o poskytovaní sociálnej
služby v jedálni a na konanie o priznaní príspevku na spoločné stravovanie sa nevzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Priebeh konania vo veci
rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu, výkon posudkovej činnosti, rozhodovanie
o sociálnej službe v jedálni a o príspevku na spoločné stravovanie vrátane evidencie a vedenia
agendy zabezpečuje Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici,
ktoré spolupracuje s Komisiou pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri Mestskom
zastupiteľstve v Skalici.
2/ Mesto Skalica je povinné chrániť osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby na účely
sociálnych služieb podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Článok IX.
Nárok na poskytnutie príspevku od účinnosti tohto VZN sa prehodnotí zdokladovaním kópie
rozhodnutia o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne na obdobie roku 2012.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
1/ Toto VZN ruší VZN Mesta Skalica č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej
služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad.
2/ Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici dňa 19.4.2012
uznesením č. 36/2012 a nadobúda účinnosť dňa 1.7.2012.
3/ Zmena č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.
V Skalici, dňa 19.4.2012

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

–––––––––––––––––––––––
1) Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia
2) Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
3) § 51 Občianskeho zákonníka

