
                                        
                                        VZN    č. 4/2019 
   O spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za opatrovateľskú službu. 
 
 Obec na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe 
ustanovenia § 4 ods. 3, písm. O) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb.z. 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) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) vydáva všeobecné záväzné nariadenie 
o spôsobe  platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 
 
 

 
                                                   Čl. 1 
                          Právna ochrana občana pred platením  
                              úhrady neprimeranej jeho príjmu 
                               a majetku a rodinným pomerom  
                     
 
                                                     §1  
 Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu  podľa príjmu 
a majetku. 
 
                                                                       §2 
 Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa do príjmu občana započíta aj zvýšenie 
dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa opatrovateľská služba poskytuje.  
 
 
 
                                                                       §3 
 Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa od príjmu občana odpočíta úhrada za inú 
sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej 
služby. 
 
                                                                       §4 
 Občan nie je povinný platiť  úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho 
príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší alebo rovný ako 1,65 
násobok sumy životného minima. 
 
                                                                      
 
 

                                                           
               
 



 
                                             Čl. II.       

                     Druhy sociálnych služieb poskytovaných obcou 
 
 Obec Studienka v rámci svojej prenesenej kompetencie podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 
rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej  služby a o úhrade za túto službu. 
 
                             
                                                                        §1 
 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 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.  
 
                                                                        §2 
 Rozsah opatrovateľských úkonov v rámci opatrovateľskej služby delíme:  

A. Sebaobslužné úkony: 
B. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť: 

      C   Základné sociálne aktivity 
      D   Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
            a pri vybavovaní základných sociálnych aktivít ( ďalej len dohľad)  

 
 
 
 
 
                                                                           §3 
                                        Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
  
          Je stanovená jednotná sadzba  1,50 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby 
            
                                                                           
                                                                           §4 
                                  Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu 
 Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom 
opatrovateľskú službu poberá, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
 
 
 
 

                                                       Čl. III. 
                                 Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

1.) ak občan, od ktorého sa vyžaduje úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu 
neohlási výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných 
a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na výšku úhrady za 



poskytovanú opatrovateľskú službu, obec rozhodne o povinnosti  tohto občana 
platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu v celom rozsahu. 

2.) Obec je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky  
úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov. 

 
 
 

                                                           Čl. IV 
                                          Účinnosť  
 
 
    
Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2019 zo dňa 5.2.2019  
 Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňom 1.3.2019 
 Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2014  
       
 
 
 V Studienke  6.2.2019                                                                                                                    


