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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Častá  :   5.3.2007 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Častá             :  28.3.2007 
VZN nadobudlo účinnosť                                             :  12.04.2007 
 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 1/2007 
 

o poskytovaní sociálnych služieb formou organizovania: 
 
a) opatrovateľskej služby 
 
b) spoločného stravovania dôchodcov 

 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo“) na základe § 6 ods. 1a, § 11 
ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 15 ods.1 a § 16 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. 
z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“). 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

Základné ustanovenie 
 

§ 1 
 
1. Toto nariadenie upravuje vzťahy a náležitosti pri poskytovaní sociálnych služieb podľa § 
15 a 16 zákona o sociálnej pomoci formou organizovania: 
a) opatrovateľskej služby pre tých občanov, ktorí sú na ňu odkázaní, 
b) spoločného stravovania a poskytovania finančného príspevku pre dôchodcov. 

 
2. Obec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o spôsobe, organizačnom 
a finančnom zabezpečení uvedených sociálnych služieb. 
 
3. Sociálne služby podľa ods. 1 písm. a) nemožno poskytovať občanovi, ktorému: 
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo  
b) sa poskytuje celodenné osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 64a) ods. 2 
zákona o sociálnej pomoci (manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, 
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súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, osoba nahrádzajúca rodičov na základe rozhodnutia 
súdu). 
c) vznikni záväzky voči obci na miestnych daniach a miestnom poplatku, až do ich 
vyrovnania. 
 
 
4. Rovnako nemožno poskytnúť podľa ods. 1 písmeno b) občanovi príspevok na stravovanie, 
keď nemá nárok na poberanie starobného dôchodku alebo naďalej pracuje, keď mu vzniká 
nárok podľa § 152 Zákonníka práce (stravovanie zamestnancov). 
 
5. Vyššie uvedenými ustanoveniami sa zaručujú občanom rovnaké práva v súlade so zásadou 
rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení podľa zákona č. 365/2004 Z. z. 
o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Poskytovanie opatrovateľskej služby 
 

§ 2 
 

1. Opatrovateľskú službu možno poskytnúť občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný 
stav potrebuje pomoc inej osoby, má trvalý pobyt na území obce a má potrebné odporúčanie 
zdravotníckeho zariadenia (lekára, zdravotnej sestry). 
 
2. Opatrovateľskú službu možno poskytnúť aj matke dieťaťa, ktorej sa 
a) súčasne narodili tri a viac detí, 
b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. 

 
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje dlhodobo alebo len na nevyhnutný čas, preklenutie 
ťažkého zdravotného stavu alebo vzniknutej sociálnej situácie občana. 
 
4. O rozsahu, spôsobe zabezpečenia opatrovateľskej služby a úhrade príspevku za 
vykonávanie opatrovateľskej služby rozhoduje obec. 
 
5. Opatrovateľská služba na základe „Zmluvy o zabezpečení vykonávania opatrovateľskej 
služby pre občanov obce“ vykonáva Bratislavsko – trnavská arcidiecézna charita ( ďalej len  
„charita“). 

 
§ 3 

 
1. Opatrovateľskú službu možno poskytnúť občanovi, ktorý potrebuje pomoc inej osoby pri 
zabezpečovaní: 
a) nevyhnutných životných úkonov, 
b) nevyhnutných prác v domácnosti, 
c) kontaktov so spoločenským prostredím. 

 
2. Nevyhnutné životné úkony pre občana sú: 
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a) bežné úkony osobnej hygieny, obliekanie a vyzliekanie, prechod z lôžka na vozík a pod., 
b) donáška stravy, 
c) dohľad nad pacientom pri demencii alebo mentálnom postihnutí. 
3. Nevyhnutné práce v domácnosti sú: 
a) donáška paliva – dreva, uhlia, vody, 
b) nákup nevyhnutný pre chod domácnosti, 
c) príprava a podávanie jedla, 
d) práce súvisiace s udržiavaním domácnosti, 
e) pranie a žehlenie osobnej bielizne. 
 
4. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím predstavuje: 
a) doprovod opatrovaného k lekárovi, zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, 
b) obstaranie liekov, 
c) účasť na kultúrnych alebo športových podujatiach. 

 
§ 4 

 
1. Opatrovateľskú službu možno poskytovať dieťaťu do ukončenia povinnej 10-ročnej 
školskej dochádzky vtedy, keď osobnú celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu 
z vážnych dôvodov poskytovať rodičia dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca. 
O týchto uvedených dôvodoch predložia obci čestné prehlásenie. 
 
2. O poskytnutie opatrovateľskej služby môže občan požiadať písomne, formou žiadosti, 
ktorá musí obsahovať: 
a) dôvody, pre ktoré sa má služba poskytovať (zdravotná alebo sociálna odkázanosť), 
b) doklad o príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných, ktorí žijú v spoločnej 
domácnosti, 
c) údaje o osobách, ktoré majú voči žiadateľovi vyživovaciu povinnosť (rodičia, partner, deti 
žiadateľa), 
d) návrh zdravotného zariadenia (lekára) na poskytnutie opatrovateľskej služby. 

 
§ 5 

 
Rozsah opatrovateľskej služby 

 
1. Rozsah opatrovateľskej služby podľa § 2 je vymedzený pracovným úväzkom opatrovateľa  
(percentuálne a v hodinách) podľa potreby a požiadaviek opatrovaného občana. 
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2. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi v jeho domácnosti v určených dňoch – 
pracovných dňoch, prípadne v nedeľu a vo sviatok, v určenom čase a určenou osobou ( viď čl. 
2 a 3 Zmluvy s charitou ). 

§ 6 

 
Úhrada za opatrovateľskú službu 

 
1. Výšku úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu určí obec podľa rozsahu 
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti a ďalších úkonov § 3 
v závislosti od toho, či sa starostlivosť občanovi poskytuje celoročne, týždenne alebo denne. 
 
2. Občan je povinný stanovenú úhradu za úkony, ktoré sa mu prostredníctvom opatrovateľskej 
služby poskytujú, zaplatiť najneskôr do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca a to 
podľa výšky jeho príjmu (dôchodku) a majetku. Za opatrovateľskú službu, poskytnutú 
dieťaťu, je povinný úhradu zaplatiť rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca. 
 
3. Výška úhrady za opatrovateľskú službu podľa rozsahu vykonaných úkonov je uvedená 
v prílohe č 1., so zreteľom na možnosť jej dodatočnej úpravy (formou dodatku k tomuto 
nariadeniu). 
 
4. Občan nie je povinný hradiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa § 42 ods. 2 
zákona o sociálnej pomoci vtedy, ak jeho príjem a príjem osôb, ktoré sa spoločne posudzujú – 
žijú v spoločnej domácnosti (§ 3 zákona č. 125/1998 Z. z.) je nižší ako 1,2-násobok sumy 
životného minima alebo sa rovná tejto sume. 
 
5. Ak je príjem občana a osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, vyšší ako 1,2-násobok životného 
minima, občan platí za poskytnutú sociálnu službu úhradu tak, aby mu zostala suma 
zodpovedajúca výške životného minima.  
 
 

TRETIA ČASŤ 

 
Organizovanie spoločného stravovania a poskytovanie finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcom 
 

§ 7 
 
1. Obec môže podľa § 16 zákona o sociálnej pomoci pre občanov, ktorí sú poberateľmi 
starobného dôchodku organizovať spoločné stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla 
denne. 
 
2. Obec obdobne môže postupovať aj vo vzťahu k tým občanom, ktorí si uplatnia nárok na 
zabezpečenie základných životných podmienok podľa zákona č. 509/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi. 
 
3. Obec organizovaním stravovacích služieb pre dôchodcov môže na základe zmluvy poveriť 
príslušný subjekt, ktorý sa takouto činnosťou profesionálne zaoberá: 
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a) školská jedáleň, ktorú obec zriadila na základe jej zriaďovateľskej pôsobnosti (§ 4 ods. 3 
písm. l) zákona o obecnom zriadení ), 
b) príslušné reštauračné zariadenie (ďalej len „príslušný subjekt“). 
4. Obec s príslušným subjektom, ktorý stravovanie dôchodcov organizačne zabezpečuje, sa 
vopred dohodne na výške, rozsahu a podmienkach poskytovania finančného príspevku na 
jedno teplé jedlo denne. 

  

Zmluvné podmienky pre poskytovanie finančného príspevku 
 

§ 8 
 

1. O poskytovaní finančného príspevku uzatvára obec s príslušným subjektom podľa § 7 
písomnú zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti, vyplývajúce z § 85 zákona o sociálnej 
pomoci:  
a) charakter služby a rozsah jej poskytovania (organizovanie spoločného stravovania pre 
dôchodcov), 
b) podmienky a miesto poskytovania služby (rozvoz – roznáška, výdaj stravy),  
c) čas poskytovania služby v pracovných dňoch (v čase od – do),  
d )cena jedla a výška finančného príspevku, 
e ) podmienky, za ktorých sa finančný príspevok poskytuje a spôsob jeho mesačného 
vyúčtovania, 
f ) spôsob kontroly používania finančného príspevku, 
g ) dôvody zastavenia výplaty finančného príspevku (nedodržanie zmluvných podmienok, 
vyčerpanie účelových rozpočtových prostriedkov a pod.), 
i ) dôvody odstúpenia od zmluvy (zo strany obce, príslušného subjektu). 
 
2. Pred uzatvorením zmluvy - ods. 3 vykoná obec v stravovacom zariadení príslušného 
subjektu podľa § 7 kontrolu úrovne poskytovania stravovacích služieb, s dôrazom na ich 
úroveň, kvalitu a hygienu stravovacieho zariadenia. 
 
3. Výšku finančného príspevku, účel a spôsob jeho použitia, poskytnutia a vyúčtovania 
dohodne obec s príslušným subjektom na základe tohto nariadenia a upresní na príslušný 
kalendárny rok formou písomného dodatku, ako súčasti zmluvy. 
 
4. Subjekt, ktorý stravovacie služby dôchodcom poskytuje, nesleduje ako prioritný záujem 
dosiahnutie zisku. 
 

Stanovenie podmienok – kritérií a určenie výšky príspevku 
 

§ 9 
 
1. Obec, vo výdavkovej položke - sociálne zabezpečenie (formou záväzného ukazovateľa), 
vyčlení finančné prostriedky na stravovanie dôchodcom na príslušný kalendárny rok. 
Východiskom, pre takéto rozpočtovanie, je podiel z dane z príjmov fyzických osôb určený na 
sociálne zabezpečenie § 2 a § 7 ods. 1 a 2 tohto nariadenia. 
 
2. Pri určení finančného ukazovateľa obec zohľadňuje tieto skutočnosti: 
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a ) počet občanov, ktorým vznikol nárok na dôchodok  a spĺňajú podmienky na poskytovanie 
finančného príspevku  - § 1 ods. 4 tohto nariadenia, 
b ) rozsah vyčlenených finančných prostriedkov - ods. 1 - ročne a na jednotlivé mesiace, 
c ) počet žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku, poberateľov stravy a počet vydaných 
jedál. 
 
 
3. Nárok na poskytovanie finančného príspevku na stravu má občan, ktorý spĺňa aspoň jedno 
z nasledujúcich kritérií: 

a)   má viac ako 70 rokov 
b) poberateľ starobného dôchodku nad 62 rokov, ak jediný jeho príjem je starobný 

dôchodok, ktorý nepresahuje sumu 6000 Sk 
c) poberateľ plného invalidného dôchodku, ak jediný jeho príjem je invalidný dôchodok, 

ktorý nepresahuje sumu 6000 Sk 
 
4. Výška príspevku na jedno jedlo sa stanoví nasledovne: Schválená suma príspevku na 
stravovanie dôchodcov podľa §9 odseku 1 tohto nariadenia na príslušný kalendárny rok, sa 
prerozdelí na jednotlivé mesiace roka. Stanoví sa tak paušálna suma príspevku na stravu na 
jeden mesiac. Na konci každého mesiaca sa podľa množstva vydaných jedál stanoví cena 
príspevku na jedno jedlo, ktorá však nesmie byť vyššia ako 20 Sk. Poskytovateľ stravovania 
následne vystaví faktúru pre OÚ a aj pre jednotlivých stravníkov. Ak sa v danom mesiaci 
nevyčerpala celá suma prostriedkov určených na stravovanie, automaticky sa prenáša do 
nasledujúceho mesiaca. Žiadatelia podľa odseku 3 písmeno a) preukážu oprávnenosť 
príspevku poskytovateľovi stravovania a žiadatelia podľa písmena b) a c) sú povinný 
preukázať výšku príjmu na OÚ pred začiatkom poberania príspevku. 
 
 
5. Uvedené skutočnosti - ods. 1 a 2 tvoria finančnú kalkuláciu, príloha č. 2. 
 
6. Obec sleduje mesačne výšku čerpaných finančných prostriedkov a pri ich vyčerpaní 
rozhodne o ďalšom postupe. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

§ 10 
 

1. Občan, ktorý požiada obec o zabezpečenie stanovených sociálnych služieb § 1, musí spĺňať 
požadované náležitosti a tieto obci preukázať. 
 
2. Občan je povinný včas platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa výšky 
svojho príjmu a majetku (§ 40 ods. 2 a 3 zákona č. 195/1998 Z. z.). 
 
3. Ak občan včas neoznámi výšku svojich príjmov a hodnotu majetku (rodinných 
a majetkových pomerov príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti), ktoré sú rozhodujúce 
pre určenie výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, obec rozhodne o jej úhrade 
– platbe v plnom rozsahu. 
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4. Na organizačné a finančné zabezpečenie opatrovateľskej služby sa v celom rozsahu 
vzťahuje príslušná Zmluva s charitou. 

 
§ 11 

 
1. Pre občanov, ktorým obec poskytuje sociálne služby v rozsahu tohto nariadenia, je platné 
v plnom rozsahu. 
 
2. Zmeny tohto nariadenia môže obec vykonať len na základe uznesenia obecného 
zastupiteľstva formou dodatku. 
 
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia 
výšky úhrady sociálnych služieb v zmysle zákona č. 428/2000 Z .z. o ochrane osobných 
údajov. 

§ 12 
 

1. Nariadenie obce o poskytovaní sociálnych služieb formou organizovania opatrovateľskej 
služby a spoločného stravovania pre dôchodcov schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 
32/OZ/2007 zo dňa  27.03.2007 
 
2. Návrh tohto nariadenia - § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov bol zverejnený na verejnej oznamovacej tabuli obce a webovej 
(internetovej) stránke obce 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  
 
3. Schválené uznesenie nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia. 
Občanom obce je nariadenie prístupné počas stránkových dní na obecnom úrade. 
 
4. Účinnosťou tohto nariadenia sa zrušuje doterajšie Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 
o bližších podmienkach poskytovania, spôsobe určenia úhrady,  výšky úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby. 
 
 
 
Častá   28.03.2007 

 
 
 
 
 
 

Stanislav Jablonovský  
starosta obce 
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Príloha č. 1 

VÝŠKA úhrady (platby) za opatrovateľskú službu podľa rozsahu 
vykonaných úkonov pre opatrovaného  

 
1. Nevyhnutné životné úkony: 
a) bežné úkony osobnej hygieny (umývanie, holenie, obliekanie a vyzliekanie, presun 
z postele na vozík, na posteľ a pod.) .        6 Sk/deň 
b) kúpanie, umývanie vlasov, strihanie nechtov a pod.    20 Sk/deň 
c) donáška jedla, pomoc pri jeho konzumácii, umytie riadu      8 Sk/deň 
d) príprava raňajok, desiatej, olovrantu      15 Sk/deň 
e) dohľad nad opatrovaným        12 Sk/hod. 

 
2. Nevyhnutné práce v domácnosti: 
a) donáška uhlia, dreva, kúrenie, čistenie vykurovacieho telesa, donáška vody     8 Sk/deň  
b) nákup a bežné činnosti v domácnosti        14 Sk/deň 
c) upratovanie v domácnosti – denne:        48 Sk/deň 

týždenne:        50 Sk/deň 
mesačné:      100 Sk/deň 

d) pranie a žehlenie osobnej bielizne:          6 Sk/kg 
 

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím: 
a) doprava k lekárovi, predpísanie liekov:      20 Sk/deň 
b) vybavovanie úradných záležitostí:       20 Sk/deň 
c) účasť opatrovaného na kultúrnom alebo športovom podujatí:   20 Sk/deň 

 
 
 

 
 
 
1. Obec účtuje výšku úhrady podľa rozsahu požadovaných a poskytnutých úkonov občanovi. 
 
2. Základné sadzby uvedené v bodoch 1 až 3 možno zvýšiť o 5 až 50 % v závislosti od 
zdravotného stavu opatrovaného občana, pričom obec prihliada na príslušné ustanovenie 
zákona č. 601/2003 Z z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. 
 
3. Základné úkony – rozsah opatrovateľskej služby na žiadosť opatrovaného možno rozšíriť 
a stanoviť výšku úhrady vzájomnou dohodou. 
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Príloha č. 2 

Finančná kalkulácia, podklad k vyčísleniu finančného príspevku 
na stravovanie dôchodcov v roku 2007  

 
1. Záväzný rozpočtový ukazovateľ:  
– výška finančného príspevku na stravovanie dôchodcov:      

 
2. Výška mesačného finančného príspevku:(kumulované súčty - možnosť čerpania):  

 
Mesiac: Suma: Čerpanie: 
Apríl   
Máj   
Jún   
Júl   
August   
September   
Október   
November   
December   
 
3. Ak sa v danom mesiaci stanovený finančný príspevok nevyčerpá, prechádza zostatok do 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca - sa kumuluje. 
 
4. Po uplynutí 1. polroka, v súvislosti s kontrolou čerpania rozpočtu obce, je nevyhnutné 
rovnako prehodnotiť záväzný rozpočtový ukazovateľ - výšku finančného príspevku. 
 
5. Finančný príspevok na jedno jedlo vychádza z objemu vyčerpaných finančných 
prostriedkov (bod 1) a z predpokladaného počtu stravníkov. 


