
DODATOK Č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BECKOV,                                     

ktoré  schválilo OZ obce na svojom 54. zasadnutí dňa 10.12.2010 uznesením č. 594/2010. 

 

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady                                       

za poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce  

 

OBEC BECKOV na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a na základe zákona č.50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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, vydáva tento 

DODATOK č.1 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady 

za opatrovateľskú službu na území obce. 

 

V článku 6  - Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia sa vkladajú dva 

nové odseky, ktoré znejú nasledovne: 

8. Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci, resp. SÚS n.o., písomne oznámiť výšku svojich 

príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo 

výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy 

úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady 

týkajúce sa majetku. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť, poskytovateľ sociálnej služby 

nie je povinný pri určení sumy úhrady postupovať podľa § 73 ods. 1 a 2 zákona o sociálnych 

službách.                                                                                                            

9. Suma úhrady za opatrovateľskú službu a službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej 

služby sa určí tak, aby suma úhrady za tieto sociálne služby bola najmenej vo výške 50 % 

priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby za 

predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby, na 

počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby. 

V prílohe č.1 – Vypúšťa sa odsek 2. a doterajší odsek 3. a 4. sa označujú ako odsek  2. a 3. 

Výška úhrady za opatrovanie sa v odseku 2 mení: suma 1,5 € sa nahrádza sumou 2,0 € 

a mení sa aj výška príspevku od obce, suma 2,48 € sa nahrádza sumou 1,98 €.  

Sadzba za opatrovateľskú službu vo výške 2,00 € za 1 hodinu sa uplatní od 1.7.2012.     

 

 



Záverečné ustanovenia 

 

Tento dodatok k VZN bol schválený na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2012    

uznesením č. 167/2012- b)  a nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2012. 

 

 

 

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

   Karol Pavlovič, starosta obce 

Poznámky:  

1. Suma minimálnej mzdy bola ustanovená nariadením vlády SR č. 343/2011 - od 1.1.2012 je 

ustanovená na 327,20 eura. 

 

Príloha k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou 

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu 

1.    Cena hodiny opatrovateľskej služby sa stanovuje každoročne v nadväznosti na platové 
tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pri zohľadnení ekonomicky 
oprávnených nákladov a v nadväznosti na článok 7 tohto VZN. 
 

2.   Hodinová sadzba za 1 hodinu opatrovateľskej služby je 3,98 €. Obec prispieva  

prijímateľovi sociálnej služby sumou 1,98 € na 1 hodinu opatrovateľskej služby, prijímateľ 

sociálnej služby dopláca za 1 hod. opatrovateľskej služby 2,00 €. 

3.   Ak prijímateľovi sociálnej služby, prípadne inej fyzickej osobe, ktorá je povinná prispieť na 

úhradu, nepostačujú finančné prostriedky na úhradu poskytovaných služieb, môže obec zvyšnú 

čiastku prefinancovať a bude ju viesť ako pohľadávku, ktorú si uplatní v dedičskom konaní. 

 

Časti I. až IV. zostávajú nezmenené. 


