
        
 
 

Obec Klokočov v zmysle § 4, odst.3 písm. p,  § 6 zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

zákona č.448/2008 Z. z.,   O sociálnych službách  
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom  

podnikaní a znení neskorších predpisov (živnostenský zákon) vydáva  
toto 

                                          ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Všeobecné záväzné nariadenie  
č.4/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o  
spôsobe určenia a výške úhrady 
za sociálne služby na území obce 

Klokočov  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
VZN zverejnené  od   02.07.2012 do ……………………..     
Zverejnené:  na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli obce  
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29. júna 2012, uznesením číslo 132/2012 
VZN nadobúda účinnosť od 01.08.2012 
 

 
 



§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len ,,VZN“) sa upravuje pôsobnosť obce 
Klokočov (ďalej len ,,obec“) vo veciach: 
    a) rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu 
    b) poskytovania a zabezpečovania opatrovateľskej služby  
    c) spôsobu určenia a výšku úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.  
 

§ 2 
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 

 
(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej  
      osoby o  posúdenie odkázanosti osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 
(2) Žiadosť na  posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. (1) sa podáva obci na  
      prepísanom  tlačive, ktoré je prílohou č. 4 tohto VZN. 
(3) Ak fyzická osoba vzhľadom na  svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť na  
      posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o  
      poskytovaní sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej  
      mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej  
      osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba. 
(4) 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 ma byť fyzická osoba posúdená. 
(5) Sociálnu službu možno poskytovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o 
      odkázanosti na  sociálnu službu. 
(6) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o 
      odkázanosti na  sociálnu službu. 
(7) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú  
      ustanovenia § 48 až   51 zákona o sociálnych službách. 
(8) Posudková činnosť podľa zákona o sociálnych službách sa nevykonáva ak fyzická osoba,  
      ktorej sa bude poskytovať sociálna služba bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej 
      vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej  
      služby 
(9) Podkladom pre vydanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu je: 
     a)  lekársky posudok: 
► žiadateľ o službu predloží svojmu zmluvnému lekárovi na vyplnenie tlačivo lekárskeho 
     nálezu 
► na základe vyplneného lekárskeho nálezu posudzujúci lekár určí stupeň odkázanosti  
     fyzickej osoby na pomoc inej osoby, 
     b)  sociálny posudok: 
► vykonáva sociálny pracovník obce a zhodnocuje individuálne predpoklady žiadateľa , 
     jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho začlenenie od spoločnosti.  



(10) Obec na základe lekárskeho posudku 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 s  
           nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov  
           starostlivosti o svoju domácnosť a pri  základných sociálnych aktivitách.  
(11) 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 a 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.  
 
(12) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahuje všeobecné záväzné 
        právne  predpisy o správnom konaní.  
(13) Priebeh konania o veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje  
       obec, ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.  
(14) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje obec ako správny orgán starosta obce v  
        zmysle § 13   ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení.  
(15) Obec je správnym orgánom podľa § 80 c) zákona o sociálnych službách v konaniach o  
        a) odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
        b) v zariadeni opatrovateľskej služby  
        c) v dennom stacionári  
        d) o odkázanosti na opatrovateľskú službu  
(16) Obec podľa § 80 písm. e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: 
        a) sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie  
            základných životných   potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,  
        b) sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,  
        c) v zariadení pre seniorov,  
        d) v zariadení opatrovateľskej služby,  
        e) v dennom stacionári, 
        f) opatrovateľskej služby, 
        g) odľahčovacej služby.  
(17) Obec podľa  § 80 písm. f) poskytuje základné sociálne poradenstvo 
 

 
§ 3 

Opatrovateľská služba 
 
(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má na území  
       obce trvalý  pobyt a:  
      a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa 
          prílohy č. 3   zákona č. 448/2008 Z.z., 
      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., 
      c) opatrovateľskou službou sú poskytované jednotlivé úkony uvedené v prílohe č 4. zákona  
         č. 448/2008  Z.z., 



      d) rozsah jednotlivých úkonov bol určený individuálne na základe lekárskej a sociálnej  
           posudkovej  činnosti a to v hodinách.  
      e) občan požiada obec o poskytnutie resp. zabezpečenie poskytnutia opatrovateľskej  
          službya uzatvorí zmluvu s poskytovateľom opatrovateľskej služby, ktorým je Obec  
         Klokočov   (ďalej len „poskytovateľ“), 
      f) rozsah úkonov opatrovateľskej služby sa určí podľa prílohy č.4 zákona č. 488/2008Z.z. o  
          sociálnych  službách v hodinách,  
      g) úhrada za opatrovateľskú službu sa stanoví ako súčin hodín opatrovateľskej služby v  
          mesiaci  za poskytnuté sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, 
          základných sociálnych aktivít a dohľadu a výšky ekonomicky oprávnených nákladov na  
          jednu hodinu poskytovania  opatrovateľskej služby, 
 
 

§ 4 
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu  

 
 
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 (zák. č.  447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého  
         zdravotného postihnutia a o zmene a o doplnení niektorých zákonov), okrem obdobia,  
          kedy je fyzickej osobe vykonávajúcej  opatrovanie poskytovaná ústavná zdravotná  
          starostlivosť alebo odľahčovacia služba.  Opatrovateľskú službu je možno v tom prípade  
          poskytovať najviac 8 hodín mesačne.  
       c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobného predpisu,  
       d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri  
           ochorení touto  nákazou.  
 
 

§ 5 
Poskytovanie opatrovateľskej služby  

 
(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na 
      poskytovanie  sociálnej služby.  
(2) Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v byte občana. 
(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na 
       tento druh  sociálnej služby.  
(4) Pri hospitalizácii klienta alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu  
      kratšiu ako 3  mesiace sa rozhodnutie o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby  
      nevydáva.  
 
 
 
 
 
 



§ 6 
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia  

 
(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín 
     poskytovaných  sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných  
     sociálnych aktivít a dohľadu. 
(2) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne s  
     poskytovateľom   opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  
(3) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu. 
(4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí klient podľa skutočného rozsahu poskytnutých  
      úkonov za   kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do  
      30.dňa daného mesiaca a to: 
      ►  poštovou poukážkou na účet obce 
      ►  v hotovosti do pokladne obce  
 (5) Obec je verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za opatrovateľskú  
       službu, spôsob  jej určenia a pletenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným  
       nariadením obce najviac vo  výške ekonomicky oprávnených nákladov ( § 72 ods. 2 zákona  
      č. 448 Z.z. o sociálnych službách). 
(6) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu  
      poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti,  
      kontaktu so spoločenským  prostredím ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa úkony 
      opatrovateľskej služby poskytovali a  hodinovej sadzby podľa cenníka schváleného  
     obecným zastupiteľstvom v Klokočove.  
(7) Suma úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky  
      oprávnené  náklady na jednu hodinu opatrovateľskej služby a stanovuje sa každoročne v 
      naväznosti na platové  tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pri  
       zohľadnení ekonomicky oprávnených nákladov a v naväznosti na § 7 tohto VZN.  
(8) Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby v obci Klokočov je v prílohe č. 2 tohto  
      VZN.  
 

§ 7 
                                                 Právna ochrana občana pri platení úhrady  
 
(1) Pri zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať  
      mesačne z jeho  príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú 
      fyzickú osobu (zák. 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov). 
(2) Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa 
      spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu im musí zostať mesačne  
      najmenej 1,3 násobok životného minima ustanoveného osobitným predpisom.  
(3) Ak u osôb nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za príjem sa považuje suma 
      životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.  
(4) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 
       úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu platiť aj iná osoba. Odsek 1) sa  
       vtedy nepoužije. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby  
        zmluvu o platení úhrady za sociálnu  službu. 
 
 



(5) Ak podľa odseku 1) nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu  
      alebo jej časť prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem neposudzuje 
      spoločne s príjmom občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o platení úhrady za  
      opatrovateľskú službu. 
(6) Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za  
     opatrovateľskú  službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a  
     občan zomrie, nezaplatená  úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka, 
      ktorú si obec uplatňuje v dedičstve a zabezpečuje sa zmluvou podľa § 15 b Občianskeho 
      zákonníka.  
 
 

 § 8 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby  

 

(1) Obec poskytuje sociálnu službu – opatrovateľská služba (§74 odst. 2 písm. d) zákona o 
      sociálnych  službách na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom  
      poskytovateľa.  
(2) Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvára obec, občan a poskytovateľ 
(3) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre  
     prijímateľa   sociálnej služby zrozumiteľný.  
(4) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinná podať písomnú  
      žiadosť o  uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obci. To neplatí, ak má  
      fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, za ktorú bude platiť úhradu  
       najmenej vo výške ekonomických oprávnených nákladov.  
(5) Žiadosť podľa prvej vety obsahuje obsahuje: 
      a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská službu, dátum  
          narodenia a adresu jej pobytu  
      b) druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v  
          písmene a) 
      c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, 
      d) doklady o majetkových pomeroch čestné vyhlásenie o majetku,  
      e) deň začatia a poskytnutia sociálnej služby, čas poskytovania sociálnej služby a rozsah  
          opatrovateľskej služby, 
      f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy,  
      g) k žiadosti o uzatvorení zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba  
          priloží aj  právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  
(6) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje: 
      a) označenie zmluvných strán,  
      b) predmet zmluvy 
      c) druh a forma sociálnej služby,  
      d) vecný rozsah sociálnej služby, 
      e) deň začatia poskytovania sociálnej služby,  
      e) čas poskytovania sociálnej služby,  
      f) miesto poskytovania sociálnej služby,  
      g) úhrada za sociálno službu, spôsob určenia a platobné pomienky,  
      h) ukončenie zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy  
      i) dôvody odstúpenia od zmluvy. 



(7) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré. Sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je  
      možné tieto skutočnosti zmeniť dodatok k zmluve, prípadne je možné zmluvu vypovedať  
       tak, ako je uvedené v   § 74 odst. 11-15 zák. o soc. službách.  
(8) V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môže dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa 
     druhu sociálnej služby.  
(9) Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa tohto VZN,  
      povinnosť obce  ako poskytovateľa sa považuje za splnenú.  
(10) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto 
        VZN,   poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť  
        dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.  
 
 

 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu podľa tohto VZN, odo dňa 
       jeho účinnosti. 
(2) Pri pôsobnosti a plnení si povinnosti obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ktoré  
      nie sú predmetom tohto VZN obec postupuje v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o  
      sociálnych službách. 
(3) Toto všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a  
      výške úhrady za sociálne služby na území obce Klokočov č.  4/2012 schválilo obecné  
       zastupiteľstvo Obce Klokočov  na svojom zasadnutí dňa 29.06.2012 uznesením  
       č.  132/2012. 
(4) Ruší sa všeobecné záväzné nariadenie obce Klokočov. o poskytovaní opatrovateľskej služby  
      na území obce Klokočov schválené uznesením č. 409/2009  zo dňa 11.12.2009.    
(5) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.08.2012 
  
 
 
 
 
 

V Klokočove dňa 02. júla 2012 
 
 
 

                                                                                                      Ľuboš Stríž  
                                                                                                     starosta obce  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

PRÍLOHA č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu  

o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady  
za sociálne služby na území obce Klokočov 

 

Úkony opatrovateľskej služby a rozsah v hodinách  
 
 
 
 
 
          Časť I. sebaobslúžené úkony  

A. Hygiena... Rozsah 
hod./úkon 

1 Osobná hygiena 
/starostlivosť o ruky, tvár, zuby, nechty, holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie 
nechtov na rukách a nohách, aplikácia krémov, mastí a medikamentov/ 

0,15hod./úkon 

2 Celkový kúpeľ 0,5hod./úkon 

B Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu   

1 Porcovanie stravy 0,15hod./úkon 

2 Obsluha /prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta/  0,15hod./úkon 

3 Kŕmenie a pomoc pri pití  0,15hod./úkon 
C. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva   

1 Sprievod na toaletu  0,15hod./úkon 

2 Pomoc pri obliekaní a vyzliekaní a obliekaní  0,15hod./úkon 

3 Účelná očista po toalete  0,15hod./úkon 

4 Sprievod z toalety  0,15hod./úkon 
5 Podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením misy a fľaše  0,15hod./úkon 

6 Ochrana osobnej a posteľnej bielizne  
/nasadenie a výmena plienky/  

0,15hod./úkon 

D Obliekanie a vyzliekanie   

1 Výber oblečenia /rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farbenia/ 0,15hod./úkon 
2 Obliekanie, obúvanie  0,15hod./úkon 

3 Vyzliekanie, vyzúvanie  0.15hod./úkon 

E. Mobilita, motorika   

1 Sprievod pri chôdzi /po rovine, po schodoch/ 0,15hod./úkon 

2 Pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko  0,15hod./úkon 
3 Polohovanie 0,15hod./úkon 

4 Pomoc pri manipulácii s predmetmi /napr. pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov/ 0,15hod./úkon 

5 Obsluha a premiestňovanie predmetov dennej spotreby  0,15hod./úkon 

 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
               Časť II. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť  

Por.č. Popis úkonu Rozsah 
hod./úkon 

a/ Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru 0,5hod./úkon 

b/ Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla  0,5hod./úkon 

c/ Donáška jedla do domu  0,5hod./úkon 

d/ Umytie riadu  0,5hod./úkon 
e/ Bežné úpratovanie domácnosti  0,5hod./úkon 

f/ Obsluha bežných domácich spotrebičov 0,5hod./úkon 

g/ Starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/ 0,5hod./úkon 

h/ Starostlivosť o lôžko  0,5hod./úkon 

i/ Vynáška drobného odpadu do zbernej nádoby  0,5hod./úkon 

j/ Donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie a čistenie vykurovacích 
telies 

0,5hod./úkon 

k/ Ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti 
/administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. úrady platieb/ 

0,5hod./úkon 

 
                   Časť III. Základné sociálne aktivity  

Por.č. Popis úkonu Rozsah 
hod./úkon 

a/ Sprievod  
1 Na lekárske vyšetrenie 1hod./úkon 

2 Na vybavenie úradných záležitostí  1hod./úkon 

3 Do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania  1hod./úkon 

4 Pri záujmových činnostiach  1hod./úkon 

b/ Predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní 
úradných záležitostí a osobnej korešpondencii a pri nakupovaní 

1hod./úkon 

c/ tlmočenie 1hod./úkon 

1 Pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažko obojstrannú 
nedoslýchavosť  

1hod./úkon 

2 Pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní 
úradnej a osobnej korešpondencie, pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach  

1hod./úkon 

 
Časť IV 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vybavovaní základných 
sociálnych  
aktivít (ďalej len ,,dohľad“) 
      
 
 

Por. č.  Popis úkonu Rozsah 
hod./úkon 

a/ Potreba dohľadu v čase od  
6.00 hod. - 22.00 hod.  
Základná hodinová sadzba 

0,15hod./hod 

 Potreba dohľadu od  
22.00 hod. - 6.00 hod. 
1,5 násobok základnej hodinovej sadzby  

0,5hod./úkon 

 
 
 



 
 

 PRÍLOHA č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadenie 

o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady  
za sociálne služby na území obce Klokočov  

 
 
 
 
 
Cema úhrady za opatrovateľskú službu v obci Klokočov platná od  01.08. 2012  
vo výške 0,80 €/ 1 hod. 
 
Ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu opatrovateľskej  služby stanoví 
poskytovateľ sociálnej služby vždy na začiatku nového kalendárneho roka.  
 
 
 
 

Sociálna služba Jednotka 100% EON Cena úhrady/1 hod. 
platná od 01.08.2012 

Opatrovateľská 
služba 

1 hodina 2,53 0,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA č. 3 
 

Vyhlásenie 
o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

 
 
Meno, priezvisko a titul:………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rodné číslo a datum narodenia:………………………………………………………………………………………………………. 
Bydlisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej 10 000 eur. 
     Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedeomá/vedomý právnych následkov nepravdivého  
     vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov. 
 
 
 
V …………………………………………………………. dňa ………………………………………………..  
 
 
 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………… 
Podpis fyzickej osoby     Podpis úradne osvedčil 
 

  * Nehodiace sa prčiarknúť. 
 
** Za mejetok sa považujú nejnuteľné veci a hnutľné veci vrátane peňažných úspor, a ak to ich  
     povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Za hodnotu majetku je možné považovať len  
     podiel majektu pripadajúci na prijímateľa sociálnej služby a osoby uvedené v § 73 ods. 10. 
 
    Za majetok sa nepovažujú 
a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie.*** 
b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie 
     1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej lsužby, 
     2. deti prijímateľa sociálnej služby, 
     3. rodičia prijímateľa sociálnej služby, 
    4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúcehovecnému bremenu, 
c) poľnohospodárska pôda a ledná pôda, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu, 
d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva, 
e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie  
    a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorázová dávka v hmotnej núdzi alebo peńazný  
    príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 
f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na idividuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného 
    postihnutia, 
g) hmuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi. 
 
*** Na účely platenie úhrady za celoročnú pobytovú sociálno službu uvedenú v § 34,35,38 a 39 sa  
       prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred  
       začatím poskytovania sociálnej služby. 
 
 
 
 



 

     PRĹOHA č. 4 
 

 

ŽIADOSŤ 

O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI 

NA SOCIÁLNU SLUŽBU 

Pečiatka obce 

 

1. Žiadateľ 

Meno a priezvisko ................................................................................................................................. 

Rodné priezvisko (u žien) .................................................................................................................... 

 

2. Dátum narodenia ...................................... Miesto narodenia ...................................................... 

Adresa trvalého pobytu ....................................................................................................................   

PSČ    ..................................................... 

 

3. Adresa pobytu, ak nie je totožná  s adresou trvalého pobytu 

........................................................................................................ PSČ ........................ 

Telefonický kontakt...................................................... 

 Email .............................................................................. 

 

4. Štátne občianstvo ................................................ 

5. Rodinný stav (hodiace sa zaškrtnite): 

slobodný/á 

ženatý 

vydatá 

rozvedený/á 



ovdovený/á 

Žije s druhom (s družkou) ..................................................................................................................... 

 

6. Životné povolanie ............................................................................................................................. 

Osobné záľuby žiadateľa...................................................................................................................... 

 

7. Ak je žiadateľ dôchodca: druh dôchodku.................................................................................... 

 

                                                 výška dôchodku   .................................................................................. 

8. Druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená (hodiace sa zaškrtnite): 

Opatrovateľská služba 

zariadenie  pre seniorov 

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

 

 

9. Forma sociálnej služby (hodiace sa zaškrtnite): 

Ambulantná forma 

Terénna forma 

Pobytová forma 

 

10. Žiadateľ býva (hodiace sa zaškrtnite): 

vo vlastnom dome 

vo vlastnom byte 

v podnájme 

počet obytných miestností ..................................................... 

počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti ....................... 

 



 

 

11. Čím žiadateľ odôvodňuje  potrebu poskytovania sociálnej služby ? 

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

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

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

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

 

12. Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti: 

manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, zať, nevesta 

Meno 

a priezvisko 

Príbuzenský 

pomer 

Rok 

Narodenia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

13. Osoby žijúce so žiadateľom mimo spoločnej domácnosti: 

manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, zať, nevesta 

Meno 

a priezvisko 

Príbuzenský 

pomer 

Rok 

Narodenia 

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

14. Prečo rodinní príslušníci nemôžu sami  poskytovať pomoc? 

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

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

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

15. Vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôžem sám (samá)  podať žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu, týmto udeľujem v mojom mene súhlas podať žiadosť inej 
fyzickej osobe:  ........................................................................ 

 

    Dňa :  .......................................                             ............................................................ 

                                                                                       čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 

 

16. Potvrdenie ošetrujúceho lekára: 

       Týmto potvrdzujem ,že žiadateľ ...................................................... vzhľadom na svoj   

       zdravotný  stav  môže/nemôže sám podať žiadosť   o posúdenie  odkázanosti  na  

       sociálnu službu 

       dňa ...............................                                             ............................................... 

                                                                                               pečiatka a podpis lekára 

 

 

17. V prípade, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony: 



Meno a priezvisko ............................................................................................................................... 

Adresa zákonného zástupcu .............................................................................................................. 

Telefón ........................................................ Email ............................................................................. 

Poznámka : k žiadosti je nutné doložiť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť 

 

18. Bola  žiadateľovi  už skôr poskytnutá sociálna služba, alebo bol  umiestnený v 

niektorom zariadení sociálnych služieb? 

Áno       v ktorom ............................................................................................................................... 

               aká služba    ......................................................................................................................... 

Nie  

            Dôvod ukončenia poskytovania sociálnych služieb, prečo zo zariadenia sociálnych služieb 

odišiel (bol prepustený): 

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

19. V ktorom zariadení sociálnych služieb by si žiadateľ želal byť umiestnený? 

       (domu seniorov) 

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

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

 

20. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka). 

Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti a som si vedomý 
dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií. 

Dňa: .............................. 

                                                                      

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

                                                                                         čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 

                                                                              (zákonného zástupcu alebo rodinného príslušníka) 



 

21. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

 

V zmysle zákona č. 428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných 
údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel vyhotovenia 
posudku o  odkázanosti na sociálnu službu  zo strany mesta Turzovka až do vydania rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálnu službu. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho 
písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2008. 

Ďalej súhlasím s vykonaním šetrenia v  mojej  domácnosti za mojej prítomnosti v súvislosti so 
zisťovaním a overovaním niektorých skutočnosti, ktoré sú potrebné na posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu. 

 

Dňa: .............................. 

 

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

                                                                                  čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 

                                                                          (zákonného zástupcu alebo rodinného príslušníka) 

 

22. Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 
fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

 

 

 

 

Dňa: .............................. 

 

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

                                                                                                          Pečiatka a podpis lekára 

 

 

 



23. Zoznam príloh  

- posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych  

  dôsledkov  ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný 

- právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané 

- posudkovým lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo  “Lekársky nález  na účely posúdenia 
odkázanosti na sociálnu službu“ 

 

V Klokočove dňa ............................................. 

                                                                                       

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

                                                                                    čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 

                                                                                     ( zákonného zástupcu alebo rodinného príslušníka ) 

 

Overil na základe OP .......................................     dňa ........................ 

Meno a priezvisko zamestnanca OcÚ Klokočov ................................................... 

 

 

 


