Všeobecné záväzné nariadenie o bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb
Obec Tureň na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej
republiky a v zmysle § 4 ods. 3 písm. p/, a § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vydáva toto všeobecné
záväzné nariadenie o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne
služby zabezpečované obcou Tureň.

Článok 1 - Úvodné ustanovenie
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „VZN“ ) je :
a. určiť postup zabezpečenia sociálnych služieb u iných verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
b. definovať účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb

Článok 2 - Vymedzenie pojmov
1. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť
alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
2. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym
vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť
a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo
nepriaznivý zdravotný stav

Článok 3 - Účastníci právnych vzťahov pri zabezpečovaní
sociálnych služieb
1. Účastníci právnych vzťahov pri zabezpečovaní sociálnych služieb obcou
Tureň sú:
a. prijímateľ sociálnej služby,
b. poskytovateľ sociálnej služby,
2. Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá má v obci Tureň trvalý
pobyt
3. Poskytovateľom sociálnej služby je nezisková organizácia Ružová záhrada
(RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. , Šafárikova 28, 903 01 Senec – ďalej len
„poskytovateľ“).

Článok 4 - Druh sociálnej služby, formy sociálnej služby
zabezpečované Obcou Tureň
1. Obec Tureň prostredníctvom poskytovateľa zabezpečuje:
a. sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu,
ktorou je:
 opatrovateľská služba
b. podpornú sociálnu službu, ktorou je:
 odľahčovacia služba
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. stupeň podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v platnom znení a
b. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v platnom znení.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.
4. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia,
v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
5. 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.

Článok 5 - Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína spravidla na základe
písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva
poskytovateľovi prostredníctvom Obecného úradu v Turni.
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za
účelom určenia úhrad za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom
a prijímateľom sociálnej služby.

Článok 6 - Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona
účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu

službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na
opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009,
najdlhšie do 31. decembra 2010.
2. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona
účinného od 1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého
vzdelania, t.j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom
odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania
najmenej v rozsahu 220 hodín do 31, decembra 2011.

Článok 7 - Zrušovacie ustanovenie
Týmto sa zrušuje VZN obce Tureň zo dňa 10.12.2008 o bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Tureň.

Článok 8 - Záverečné ustanovenie
VZN vyvesené na úradnej tabuli od .................2010, do .................2010
Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tureň č. .............. dňa ............2010
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
dňom............................2010
Ing. Gabriela Matúšová
starostka obce Tureň

