
Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch v zmysle §4 ods.3 písm. p, §6 a §11 ods. 4 písm. g 

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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 

vydaní   

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 obce 

Bžany  

 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za 

sociálne služby  

  

Článok I.  

Základné ustanovenia  

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

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) ustanovuje podrobnosti:  

a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,  

b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,  

c) o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne služby,  

d) o poskytovaní starostlivosti v dennom stacionári.  

2. Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť obce Bžany vo veciach:  

a) rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári,  

b) rozhodovanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,  

c) poskytovanie opatrovateľskej služby,  

d) poskytovanie prepravnej služby,  

e) poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári,  

f) poskytovanie odľahčovacej služby.  

  

  

  

Článok II.  

Postup pri poskytovaní sociálnych služieb  

  
1. Konanie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári, 

opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby a poskytovanie prepravnej služby sa začína na 

základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť podáva občan s 

trvalým pobytom na území obce Bžany na Obecnom úrade v Bžanoch.  

  

2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytovanie 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 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. Opatrovateľská služba a sociálna služba poskytovaná v dennom stacionári sa poskytuje 

bezodkladne, a túto službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.  

  

5. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o 

odkázanosti na sociálnu službu.  

  

6. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa použijú ustanovenia §48 až 

51 zákona o sociálnych službách.  

  

7. Obec Bžany na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti 

na sociálnu službu, ktorý obsahuje:  

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov  

starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,  

c) návrh druhu sociálnej služby,  

d) určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu.  

  

8. Pri rozhodovaní 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 ŤZP 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.  

  

9. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec 

Bžany, ktorý eviduje a vedie celú agendu.  

  

  

  

Článok III.  

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby  



  
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci Bžany do 8 dní zmeny v 

skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi 

sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na 

určenie sumy úhrady za sociálnu službu.  

  

2. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej 

služby sú povinní na výzvu obce Bžany zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného 

posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto 

posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne 

o zániku odkázanosti na sociálnu službu.  

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci ako poskytovateľovi sociálnej služby 

oznámiť výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu a zmeny v 

hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.   

  

  

  

Článok IV.  

Úhrada za sociálnu službu  

  

1. Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanie:  

a) opatrovateľskej služby,  

b) prepravnej služby,  

c) sociálnej služby v dennom stacionári,  

d) odľahčovacej služby.  

  

2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a 

majetku.  

  

3. Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku 

pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje.  

  

4. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby 

a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.  

  

5. Na účely úhrady za uvedenú sociálnu službu sa od príjmu občana odpočítava úhrada za inú 

sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej 

služby.  

  

6. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby 

a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.  

  

  

V.  



Právna ochrana občana pred platením úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu  

  
1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho 

príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v tomto VZN, a to v závislosti od druhu a 

formy sociálnej služby.  

2. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a prepravnú službu musí prijímateľovi 

sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu .  

3. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním 

stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  

4. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s 

príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po 

zaplatení úhrady za sociálnu službu musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,65 násobku 

sumy životného minima.  

5. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby 

zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa 

sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.  

6. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, 

pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady 

za sociálnu službu.  

7. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu 

za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov alebo deti. 8. 

Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady 

za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne o povinnosti rodičov 

alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, 

ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.  

  

  

VI.  

Odľahčovacia služba  

  
Odľahčovacia služba ( §54 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) je 

sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím (ktorá opatruje – opatrovateľka), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej 

osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická 

osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.  

  

VII.  

Opatrovateľská služba  

  



1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území Obce  

Bžany fyzickej osobe s trvalým pobytom v Obci Bžany, 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.  

  

2. 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, ak tento zákon neustanovuje inak,  

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,  

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

ochorení touto nákazou.  

  

  

  

  

Výška úhrady za opatrovateľskú službu:  

a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v Obci Bžany  

 čas a doba poskytovania výšky úhrady občana za 1 hodinu domácej opatrovateľskej 

služby  

07:30 hod. – 15:30 hod. – 0,80 €,  

16:00 hod. – 07:00 hod. – 3,00 €.  

b) pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v Obci Bžany  

 čas a doba poskytovania výšky úhrady občana za 1 hodinu domácej opatrovateľskej 

služby  

07:30 hod. – 15:30 hod. – 3,00 €,  

16:00 hod. – 07:00 hod. – 3,50 €.  

  

3. 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.  

  

  

  

VIII.  

Rozsah a spôsob úhrady za domácu opatrovateľskú službu  
  

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie domácej 

opatrovateľskej služby podľa svojho príjmu a majetku ( §73 zákona o sociálnych službách). Po 

zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu, musí prijímateľovi sociálnej služby zostať z 

jeho príjmu 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 



ustanovenej osobitným predpisom ( §2 písm. a) zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom 

minime v znení neskorších predpisov).  

  

2. Úhradu za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu platí občan najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou 

poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne Obce Bžany.  

  

  

IX.  

Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Dennom 

stacionári Bžany  

  

Cenník služieb je stanovený v súlade so zákonom 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 a v zmysle VZN Obce Bžany 1/2020 o spôsobe určenia úhrady, 

výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v Dennom stacionári 

Bžany.  

Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za:  

a) odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – bezplatne,  

b) obslužné činnosti – stravovanie – uhrádza prijímateľ sociálnej služby:  

 raňajky   0,30 €/ deň,  

 desiata    0,30 €/ deň,  

 obed    1,50 €/ deň,  

 olovrant   0,30 €/ deň,  

c) ďalšie činnosti sú spoplatňované vo výške preukázateľných ekonomicky oprávnených 

nákladov,  

d) pri neprítomnosti klienta v dennom stacionári, klient neplatí úhradu za stravovanie.  

Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že poskytovateľovi sociálnej služby zaplatí 

zmluvne dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za príslušný kalendárny mesiac 

najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Príjemca uhradí sumu v hotovosti 

ekonómke denného stacionára, ktorá hotovosť odovzdá do pokladne Obce Bžany alebo 

prevodom na účet SK17 5600 0000 0036 1089 2003.  

  

  

Článok X.  

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu -  

prepravná služba  

  

1.) Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:   



 fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu 

osobným motorovým vozidlom,  

 fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu 

po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.  

  

Poskytovanie prepravnej služby  

1. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje 

posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely 

kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného 

predpisu.  

  

2. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.  

  

3. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu 

upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby.  

  

4. Prepravná služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento 

druh sociálnej služby.  

  

5. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.  

  

  

  

  

Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu  

  

1. Výška úhrady za prepravnú službu:  

a) držiteľ preukazu ŤZP, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu odkázaný na 

individuálnu prepravnú službu a má trvalý pobyt v obci – 0,50 €/km,  

b) občan sprevádzajúci prepravovanú osobu s trvalým pobytom v obci – bezplatne,  

c) občan sprevádzajúci imobilnú osobu alebo občana odkázaného na sprevádzanie s 

trvalým pobytom v obci – bezplatne,  

d) občania poberajúci dôchodok podľa osobitného predpisu nad 65 rokov s trvalým 

pobytom v obci a klienti Denného stacionára Bžany – bezplatne,  

e) ostatní občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 0,50 €/km  

• jazda na území obce,  

• jazda mimo územia obce,  

• stojné mimo územia obce.  

  

2. Spôsob úhrady za poskytovanie prepravnej služby:  



a) vopred dohodnutú výšku zálohy za úhradu prepravnej služby poskytovanej na základe 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je fyzická osoba povinná uhradiť pred začatím 

poskytovania tejto služby. V ďalšom priebehu poskytovania prepravnej služby je 

fyzická osoba povinná úhradu uskutočniť najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci. 

Preplatky/nedoplatky zo zálohy budú vyúčtované/doúčtované v nasledujúcom mesiaci 

dohodnutou formou,  

b) jednorazové poskytnutie prepravnej služby je možné realizovať v prípade, ak vozidlo 

prepravnej služby v danom čase nevykonáva uvedenú službu na základe zmluvy,  

c) jednorazové poskytnutie prepravnej služby na základe telefonickej objednávky musí 

byť objednané 24 hodín vopred, ktoré je následne potvrdené objednávateľovi služby, 

spolu s výškou platby za vykonanú službu podľa VZN,  

d) jednorazovú prepravnú službu je občan povinný uhradiť v hotovosti vodičovi vozidla 

prepravnej služby za počet skutočne najazdených kilometrov,  

e) za úhradu (platbu) fyzická osoba dostane od vodiča vozidla prepravnej služby príjmový 

doklad o výške úhrady za túto službu,  

f) za úhradu (platbu) fyzická osoba dostane od vodiča vozidla prepravnej služby príjmový 

doklad o výške úhrady za túto službu.  

  

3. Zodpovednosť vodiča prepravnej služby:  

a) Obec Bžany uzatvorí podľa pracovnoprávnych predpisov s vodičom vozidla prepravnej 

služby dohodu o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je 

povinný vyúčtovať.  

b) Vodič vozidla prepravnej služby je povinný odovzdať denný príjem úhrad za poskytnutú 

prepravnú službu do pokladne obce Bžany.  

  

  

  

  

Článok XI.  

Záverečné 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.  

  

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce 

Bžany dňa 26.11.2020 uznesením č. 5/2020.   

  

XII.  

Účinnosť  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2021  

  



  

V Bžanoch, dňa 26.11.2020  

  

  

  

  

  

....................................................  

              Bc. Ladislav Vrabeľ                                                         starosta obce  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


