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Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 len „zákon o sociálnych
službách“)
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad
za poskytované sociálne služby na území obce Gemerská Poloma
(v znení dodatku č. 1/2019)

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle zákona o sociálnych službách je:
- definovanie druhu a formy sociálnych služieb poskytovaných
v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerská Poloma,
- určenie spôsobu a stanovenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:
a) pôsobnosť obce Gemerská Poloma vo veciach:
- rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby (sociálnu službu v zariadení pre
seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o
odkázanosti na opatrovateľskú službu),
- zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb (na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie, podporné služby),
b) spôsob a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.
Článok 2
Druhy sociálnej služby
1. Obec Gemerská Poloma poskytuje nasledovné druhy sociálnych služieb:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku:
- opatrovateľská služba,
b) podporné služby:
- odľahčovacia služba,
- poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
2. Poskytované sociálne služby podľa odseku 1 je možné účelne a vhodne spájať.
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Článok 3
Formy sociálnej služby
1. Sociálna služba v obci Gemerská Poloma sa poskytuje formou:
a) ambulantnou - fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravovaná do
miesta poskytovania sociálnej služby (poskytovanie sociálnej služby v jedálni),
b) terénnou - fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí (opatrovateľská
služba, odľahčovacia služba).

DRUHÁ ČASŤ
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
Článok 4
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu začína spravidla na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva obci
Gemerská Poloma cestou Obecného úradu v Gemerskej Polome.
2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie
sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať
žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba),
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.
4. Súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je lekársky nález (nie starší
ako 6 mesiacov) vypracovaný lekárom, s ktorým má žiadateľ uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade hospitalizácie žiadateľa vystaví
ošetrujúci lekár prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú žiadateľ priloží k
tlačivu „Lekársky nález“.
5. Pri poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby, sa poskytuje sociálna služba
bezodkladne z dôvodov uvedených v §8 odsek 6 zákona o sociálnych službách a túto
službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu.

4

Článok 5
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
1. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o
odkázanosti na sociálnu službu. okrem prípadu, keď sa posudková činnosť podľa zákona 1
nevykonáva, t. j. ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť
úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
2. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.
3. Obec Gemerská Poloma na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a
zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v
rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách,
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
4. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, 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.
5. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahuje všeobecne záväzný
právny predpis o správnom konaní.
6. Konanie vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec
Gemerská Poloma cestou Obecného úradu.
7. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje obec Gemerská Poloma ako správny orgán.

TRETIA ČASŤ
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
Článok 6
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má
trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma a:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,

1

§ 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
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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. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby (opatrovateľská služba),
uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
3. 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 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 447/2008 Z.z.“),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008
Z.z.,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak:
a) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná
starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., poskytuje opatrovateľská
služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
Článok 7
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby vydané obcou Gemerská Poloma.
2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (opatrovateľská služba) obci
Gemerská Poloma.
3. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah
zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak
sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa
sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v
pracovných dňoch a to v obvyklom pracovnom čase od 7.30 hod. do 15.30 hod., pokiaľ sa
poskytovateľ s opatrovanou osobou nedohodli inak.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu splnenia podmienok na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
6. Ak prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba, opakovane
znevažuje alebo inak útočí na osobu opatrovateľa poskytovateľ ukončí výkon
opatrovateľskej služby odstúpením od zmluvy.
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Článok 8
Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určí podľa skutočného rozsahu hodín poskytovaných
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v
prepočte podľa počtu pracovných dní v mesiaci, v ktorom sa opatrovateľská služba
poskytla.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Gemerská Poloma pre fyzickú
osobu s trvalým pobytom v obci je stanovená na 0,50 € za jednu hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby, pri všetkých úkonoch poskytovaných v rámci opatrovateľskej
služby.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby po skončení príslušného
mesiaca v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dní nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Úhradu je možné realizovať bezhotovostnou platbou na účet obce,
alebo osobne do pokladne Obecného úradu v Gemerskej Polome.
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s
poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
ŠTVRTÁ ČASŤ

Podporné služby
Článok 9
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z.z. s trvalým
pobytom v obci Gemerská Poloma, ktorou sa poskytuje fyzickej osobe sociálna služba
počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje nemôže opatrovanie vykonávať.
2. 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.
3. Odľahčovaciu službu poskytuje obec Gemerská Poloma formou opatrovateľskej služby
cez pracovné dni v domácnosti fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba počas
obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať terénnou
formou v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod., pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovanou osobou
nedohodli inak.
4. Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely
poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny.
5. Fyzická osoba podáva obci písomnú žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby v
dostatočnom časovom predstihu, minimálne mesiac vopred.
6. Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby.
7. Výška úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby formou opatrovateľskej služby pre
fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci je stanovená na 0,50 € za jednu hodinu
poskytovanej opatrovateľskej služby, pri všetkých úkonoch poskytovaných v rámci
opatrovateľskej služby.
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Článok 10
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. Sociálnou službou v jedálni sa poskytuje stravovanie bez posudzovania odkázanosti na
sociálnu službu. Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce
Gemerská Poloma, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.
2. Stravovanie sa zabezpečuje prostredníctvom stravovacích zariadení, s ktorými má obec
Gemerská Poloma uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania.
3. Výšku a spôsob úhrady za stravovanie si určia stravovacie zariadenia.
4. Obec Gemerská Poloma poskytuje príspevok na stravovanie fyzickej osobe, ktorá má na
území obce Gemerská Poloma trvalý pobyt a:
a) je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, a
b) stravuje sa v stravovacích zariadeniach, s ktorými má obec Gemerská Poloma
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania, počas pracovných dní.
5. Výška príspevku na stravovanie je stanovená na 0,50 € za jeden obed denne.
6. Príslušné stravovacie zariadenie predáva stravné lístky po zohľadnení príspevku na
stravovanie.
7. Obec Gemerská Poloma uhrádza stravovaciemu zariadeniu sumu vo výške poskytnutých
príspevkov na stravovanie podľa skutočne odobratého množstva stravy na základe
vystavenej faktúry.
8. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa bodu 4 tohto článku, zanikne nárok na
príspevok na stravovanie, ak táto osoba zapríčiní, že:
a) príspevok bol poskytnutý inej ako oprávnenej osobe,
b) nárok na príspevok bol uplatnený vo viacerých stravovacích zariadeniach,
c) príspevok bol poskytnutý v rozpore s inými ustanoveniami tohto článku.
Článok 11
Donáška stravy
1. Obec Gemerská Poloma poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do
domácnosti fyzickej osoby uvedenej v článku 10 odseku 1 písm. b) a c).
2. Výška úhrady za donášku stravy je 0,20 € za jeden obed denne.
3. Príslušné stravovacie zariadenie predáva stravné lístky po zohľadnení príspevku na
stravovanie a po započítaní úhrady za donášku stravy. (príspevok na stravovanie je 0,30 €)
4. Pri poskytovaní donášky stravy obec Gemerská Poloma uhrádza stravovaciemu zariadeniu
sumu vo výške rozdielu medzi sumou poskytnutých príspevkov na stravovanie a sumou
úhrad za donášku stravy podľa skutočne odobratého množstva stravy na základe
vystavenej faktúry.
5. Donáška stravy sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (donáška
stravy). Hodnotu stravy a spôsob úhrady za stravu určuje dodávateľ.
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PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12
Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto sociálne služby sa primerane
použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 445/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Pri určení výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb sa musí rešpektovať aj právna
ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinných
pomerov ustanovená zákonom.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN môže vykonať iba Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská
Poloma.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Gemerská Poloma č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby schválené uzn. č. 30/2015/OcZ A/15 dňa 28.10.2015.
3. Toto VZN obce Gemerská Poloma o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za
poskytované sociálne služby na území obce Gemerská Poloma bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 79/2019/OcZ v Gemerskej Polome dňa 12.02.2019 .
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Poloma nadobúda účinnosť 15-tym
dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce Gemerská
Poloma, t. j. dňom 01.03.2019.
5. Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma č. 1/2019 o
sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území
obce Gemerská Poloma bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome
uznesením č. 264/2019 dňa 28.10.2019 a nadobúda účinnosť dňa 12.12.2019.
6. Dodatok č. 2/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gemerská Poloma č. 1/2019 o
sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území
obce Gemerská Poloma bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome
uznesením č. 488/2021 dňa 29.06.2021 a nadobúda účinnosť dňa 09.08.2021
Mgr. Lillian Bronďošová
starostka obce
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