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Mesto Krásno nad Kysucou vydáva v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2020
o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

Čl. I.
Základné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú
službu poskytovanú občanom Mesta Krásno nad Kysucou.

Čl. II.
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1.

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta fyzickej osobe, ktorá:
a. má trvalý pobyt na území mesta,
b. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, a zároveň
c. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách.
Okrem uvedených podmienok musí žiadateľ spĺňať aj ďalšie podmienky podľa tohto VZN.

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 za opatrovanie podľa
osobitného predpisu, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
c. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.

3.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou oddelenie
sociálnych vecí do 3 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.

4.

Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu splnenia podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby.

5.

Rozsah poskytovaných úkonov určuje mesto na základe sociálnej posudkovej činnosti v hodinách v Zmluve
o poskytovaní opatrovateľskej služby. Rozsah poskytovaných úkonov v zmluve je zhodný s rozsahom
poskytovaných úkonov uvedených v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, ak sa v zmluve
o poskytovaní opatrovateľskej služby na návrh prijímateľa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti prijímateľa v čase medzi
06:00 – 22:00 hod počas pracovných dní.

7.

Maximálny rozsah poskytovanej služby je 7,5 hod. denne.

Čl. III.
Konanie vo veciach zabezpečenia sociálnej služby
1.

Žiadosť o posúdenie zabezpečenia poskytovania sociálnej služby sa podáva na Mestský úrad v Krásne nad
Kysucou, oddelenie sociálnych vecí.

2.

Prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je:
a) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
b) Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
c) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s úradne
osvedčeným podpisom žiadateľa
d) Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s úradne
osvedčeným podpisom žiadateľa

3.

Konanie vo veci rozhodovania o poskytovaní sociálnej služby zabezpečuje Mestský úrad v Krásne nad
Kysucou, oddelenie sociálnych vecí, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.

4.

Konkrétne podmienky poskytovania opatrovateľskej služby sa upravia a dohodnú v Zmluve o poskytovaní
opatrovateľskej služby.

5.

V zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby sa upravia podmienky, pri ktorých zaniká opatrovateľská
služba.

Čl. IV
Výška úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za opatrovateľskú službu
1.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 55 % z hodnoty aktuálne platnej minimálnej
hodinovej mzdy stanovenej nariadením vlády SR za jednu hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby pri
všetkých úkonoch poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby.

•

Zľava občanovi odkázanému na poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorého príjem sa
posudzuje samostatne
Výška príjmu
do 400,00 Eur vrátane

nad 400,00 Eur - do 500,00 Eur vrátane
nad 500,00 Eur

Občan platí
29 % z hodnoty aktuálne platnej
minimálnej hodinovej mzdy stanovenej
nariadením vlády SR / hod
37 % z hodnoty aktuálne platnej
minimálnej hodinovej mzdy stanovenej
nariadením vlády SR / hod
plnú výšku

Pri posudzovaní občana odkázaného na poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorého príjem sa posudzuje
spoločne s ďalšou osobou sa z príjmov posudzovaných osôb vyráta aritmetický priemer príjmu a na
základe výslednej sumy sa opatrovaná osoba zaradí do príslušnej skupiny v Čl. IV, ods. 1.

2.

Úhrada za opatrovateľskú službu sa platí podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov určených v
hodinách v zmysle osobitného predpisu za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3.

Úhradu za opatrovateľskú službu je možné platiť na bankový účet Mesta Krásno nad Kysucou alebo v
hotovosti do pokladne Mestského úradu v Krásne nad Kysucou.

4.

Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho
príjmu minimálne čiastka zodpovedajúca aktuálnej právnej úprave.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou dňa
09.07.2020 pod č. 26/2020.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Krásno nad Kysucou č. 1/2012 a Dodatok č. 1, ktorým sa určuje úhrada, výška úhrady
a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú služby poskytovanú Mestom Krásno nad Kysucou.

3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.08.2020.

…………………………
primátor mesta
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