
 Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Horné Orešany č. 7/2009 
 

 

 

o poskytovaní a vykonávaní sociálnych sluţieb  

 

 

 
Obec Horné Orešany na základe § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov - § 2, písm. d/ zákona NRSR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci a Zákona č. 448/ 2008 o sociálnych sluţbách . 

 

v y d á v a 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o poskytovaní sociálnych sluţieb  na území obce Horné 

Orešany. 

 

 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 
 

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Orešany (ďalej len „nariadenie“) 

je spôsob určenia úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia za poskytnutú sociálnu sluţbu na 

území obce Horné Orešany. 

 

 

II. 

Účel nariadenia 
 

Účelom tohto nariadenia je úprava rozhodovacej pôsobnosti obce Horné Orešany: 

a/ poskytovanie opatrovateľskej sluţby a úhrada za opatrovateľskú sluţbu 

b/ povinnosť občana zaplatiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú sluţbu 

c/ povinnosť osôb uvedených v zákone NR SR č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení  

    neskorších predpisov platiť úhradu za opatrovateľskú sluţbu 

d/ o odňatí alebo zvýšení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú sluţbu a o neplatení úhrady za   

    opatrovateľskú sluţbu 

e) poskytnutie nákupov, donáška stravy a ich úhrada, ktorá sa poskytuje pre  občana. 

 

 

 

 

 

 



Organizovanie spoločného stravovania 

 

Spoločné stravovanie moţno organizovať pre občana, ktorého stravovanie nemoţno zabezpečiť 

inak a ktorý, 

a) je poberateľom starobného dôchodku alebo 

b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie 

 

 

III. 

Sociálna  sluţba 
 

1. Jednou z foriem sociálnych sluţieb je opatrovateľská sluţba ako špecializovaná  činnosť  na 

riešenie hmotnej núdze alebo riešenie sociálnej núdze. 

 

2. Opatrovateľskú sluţbu možno poskytnúť: 

    a/ občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri  

        zabezpečovaní: 

- nevyhnutných ţivotných úkonov 

- nevyhnutných prác v domácnosti 

- kontaktu so spoločenským prostredím 

- poskytnutie nákupov a donášky stravy   

 

     b/ dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu  

         starostlivosť o dieťa nemôţe z váţnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečovať rodič   

         alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na  

         základe rozhodnutia príslušného orgánu, 

  

     c/ ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti alebo v priebehu dvoch rokov opakovane  

         narodili dvojčatá a to do dovŕšenia troch rokov veku detí 

 

3. Opatrovateľskú sluţbu nemožno poskytnúť občanovi, ktorému: 

    a/ sa poskytuje peňaţný príspevok na osobnú asistenciu alebo 

    b/ sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 41 odst.3 a) – d)  

        zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov alebo 

    c/ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu choroby a pri ochorení touto   

        nákazou.  

 

IV. 

Podmienka platenia úhrady 
 

1. Za poskytovanú opatrovateľskú sluţbu je občan povinný platiť úhradu v súlade s §  72 odst. 

1 podľa príjmu a majetku, pričom musí byť splnená podmienka podľa § 73 odst. 1 zákona, ţe po 

zaplatení úhrady za opatrovateľskú sluţbu musí  prijímateľovi sociálnej sluţby zostať mesačne 

z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy ţivotného minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

ustanovenej osobitným predpisom. 

 

2.  Príslušný orgán, obec alebo zariadenie sociálnych sluţieb, zriadené ako rozpočtová  

    organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytujú starostlivosť, poţaduje úhradu  

    postupne od manţela, manţelky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sluţba  

    podľa § 72 nie je povinný platiť úhradu za poskytovanú sluţbu uvedenú v § 73 odst. 10.  



 

3. Úhrada za opatrovateľskú sluţbu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu  

    poskytovaných nevyhnutných ţivotných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti  

    a zabezpečenie kontaktu so spoločným prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný ţivotný  

    úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským  

    prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní. 

 

 

4. Občan je povinný zaplatiť za opatrovateľskú sluţbu do 15 dní nasledujúceho kalendárneho  

    mesiaca. 

 

5. Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou obce. Peňaţné pohľadávky nezanikajú  

    smrťou občana, uplatňujú sa v dedičskom konaní podľa § 175 písm. a/ aţ písm. z/  

    Občianskeho súdneho poriadku. 

 

 

V. 

Upustenie od platenia 
 

Okrem § 73 odst.1,  Zákona č. 448/2008, môţe sa upustiť od platenia na základe písomnej 

ţiadosti. O rozhodnutí neplatenia zostáva v kompetencii starostu  obce. 
 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu  vo veci opatrovateľskej sluţby   

    rozhoduje súd (§ 27 odst. 2 zákona o obecnom zriadení). 

 

2. Kontrolnú činnosť nad dodrţiavaním VZN obce č. 7/2009 o poskytovaní a vykonávaní    

    sociálnej sluţby a o úhradách za opatrovateľskú sluţbu na území  obce Horné Orešany    

    vykonáva  hlavný kontrolór a zamestnanci obce Horné Orešany poverení vykonávať kontrolu       

    v zmysle platných právnych predpisov. 

 

3. Na tomto všeobecne záväzne nariadení obce Horné Orešany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  

    v Horných Orešanoch dňa 27. 04. 2009 uznesením č. 20/4. OZ/2009 

 

 

4. Súčasťou VZN č. 7/2009 je aj príloha o poplatkoch a úhradách za sociálnu sluţbu  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.05. 2009. 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa:  8. 4. 2009  

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa:  28. 4. 2009 

VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa 13. 5. 2009 

 

V Horných Orešanoch,  27. 04. 2009                                                                         

                                                                                                                
                                                                                                                            Ján Kormúth 

              starosta obce 



 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Horné Orešany         dňa  31. 07. 2008   

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Horné Orešany                   dňa ... 

VZN nadobúda účinnosť                   dňa .... 

      

  

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch  na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva  pre 

územie obce Horné Orešany  toto  

  

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

 

 

č. ....../2008 

 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl  

a školských zariadení 

   

 

na území obce  Horné Orešany 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského 

klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

  

§ 2 



Výška príspevku v materskej škole 

  

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu   

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu:    ............. Sk /......... EUR.  

 
(2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  

a)      ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi Základnej školy s materskou    

         školou doklad o tom,   ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

         k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej  

         núdzi a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

        (3)  Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:  
a)      ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe   

         nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov  

         preukázateľným spôsobom,  

b)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola   

         prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými   

         závaţnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú   

                           časť určeného príspevku. 

(3)   Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci   

        v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.       
  

     § 3 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí 

  

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského  klubu na 

jedného ţiaka sa určuje vo výške:      ............. Sk /......... EUR.  
 

(2) Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca  v hotovosti do pokladne Základnej  školy s materskou školou.  

 

§ 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

  

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a ţiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov nasledovne:  
a) stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/    :    ............. Sk /......... EUR  

b) stravníci od 6 – 11 rokov /ţiaci ZŠ obed/         :    ............. Sk /......... EUR  
c) stravníci od 11 – 15 rokov /ţiaci ZŠ obed/       :    ............. Sk /......... EUR  

d) stravníci od 6 – 15 rokov  

    doplnkové stravovanie  /ţiaci ZŠ desiata/  :          ............. Sk /......... EUR 

e) ........ 

 

  
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným 

fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 

potravín vo výške  ............. Sk /......... EUR.   



 
(3) Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do 

pokladne Základnej školy s materskou školou.  
  

  

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môţe rozhodnúť o zníţení alebo 

odpustení príspevku podľa §§ 3, 4 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca neplnoletého ţiaka 

o to písomne poţiada a predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Ţiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo 

školského zariadenia zriaďovateľovi. 

 

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce  Horné 

Orešany  dňa ........................ uznesením OZ č. ............./2008. 

 

(4)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..................2008. 

 

(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce  Horné Orešany. 

  

  

  

  

  

 V Horných Orešanoch, dňa: ................... 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                     Ján Kormúth 

                       starosta obce 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Príloha 



k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Horné Orešany č.7/2009 o poskytovaní 

sociálnych služieb a úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu 

 
 

 

Výška úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu 

 

Nevyhnutné životné úkony: 

 

a) 0,30 € / deň za beţné úkony hygieny vrátane holenia, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní,     

                        pomoc   pri  presun na vozík a z vozíka na lôţko, pomoc pri pouţití WC 

 

b) 0, 40 € /deň za  donášku obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní  

                        jedla a pri pití  

c) 0, 50 €/ hod.  za dohľad 

 

 

Nevyhnutné práce v domácnosti 

 

a) 0, 40 € /deň za donášku uhlia, dreva vynesenie popola, donášky vody, kúrenie vo   

                          vykurovacích  telesách a ich čistenie 

b) 0, 60 € /deň  za nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 

c) 1, 80 €/ deň  za práce spojené s udrţiavaním domácnosti 

d) 0, 80 €/ deň  za prípravu raňajok, varenie obeda, prípadne olovrantu alebo večere 

e) 0, 30 €/ deň  za pranie  a ţehlenie osobnej bielizne, 

 

Zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím  

 

0, 30 €/ deň za sprevádzanie na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné verejné  

                    podujatia 

 

 

Výška úhrady za sociálnu službu 

 

0, 65 € - donáška  za jeden nákup  

0, 50 € - donáška obeda ,. platí rovnako pre jednotlivca ako  i dvojicu manţelov 

 

 


