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Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 5/2021 
 

o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
 
 

1. ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1  

Predmet úpravy 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky poskytovania 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves. Toto nariadenie upravuje 
podrobnosti o: 

a) rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu, 
b) poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb, 
c) spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb. 

 
 

2. ČASŤ – POSKYTOVANIE A ZABEZPEČOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

§ 2  

Druhy a formy poskytovaných sociálnych služieb 
 
(1) Obec Záhorská Ves poskytuje sociálne služby prostredníctvom právnickej osoby zriadenej obcou, 
ktorou je príspevková organizácia Jeseň života, so sídlom Hlavná 550/129, 900 65 Záhorská Ves. 
 
(2) Príspevková organizácia Jeseň života (ďalej aj „poskytovateľ“) poskytuje nasledovné druhy 
sociálnych služieb: 

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 
ktorými sú: 

1. zariadenie opatrovateľskej služby, 
2. opatrovateľská služba, 

b) podporné sociálne služby, ktorými sú: 
3. odľahčovacia služba, 
4. práčovňa. 

 
(3) Sociálne služby podľa ods. 3 sa poskytujú nasledovnou formou: 

1. Zariadenie opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA: pobytová – ročná, 
2. opatrovateľská služba: terénna, 
3. odľahčovacia služba: ambulantná alebo terénna, 
4. práčovňa: ambulantná. 
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§ 3  

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 
 
(1) Konanie ohľadom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej 
žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva obci Záhorská Ves. 
 
(2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť 
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely 
odľahčovacej 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. 
 
(3) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti 
na sociálnu službu, ktorý sa vyhotovuje na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku (§ 48 
až 51a zákona o sociálnych službách). 
 
(4) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec ako podklad na vydanie 
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu použiť komplexný posudok vydaný príslušným úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny na 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. 
 
(5) Sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA možno v súlade s § 8 ods. 6 
zákona o sociálnych službách poskytnúť aj bezodkladne pred nadobudnutím právoplatnosti 
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
(6) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne 
predpisy o správnom konaní. 
 
(7) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec starosta obce, ako správny orgán v zmysle 
§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 

§ 4  

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby a Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
 
(1) Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby obci Záhorská Ves. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby žiadateľ predloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, aktuálne 
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a úradne overené Vyhlásenie o majetku fyzickej 
osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu. 
 
(2) Podmienky a podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby upravuje zmluva o poskytovaní 
sociálnej služby, uzatvorená medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych službách (a to aj pre odľahčovaciu službu). Zmluva o 
poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa 
sociálnej služby zrozumiteľný. 
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3. ČASŤ – SPÔSOB POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADA ZA 
SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

§ 5  

Všeobecné ustanovenia o úhradách za sociálne služby 
 
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby podľa 
jednotlivých druhov sociálnej služby a v sume určenej týmto nariadením. 
 
(2) Úhradu za poskytovanie sociálnej služby v práčovni vykonáva prijímateľ sociálnej služby 
v hotovosti do pokladne zariadenia v deň prevzatia šatstva a bielizne. 
 
(3) Úhradu za poskytovanie sociálnej služby inej ako v ods. 2 vykonáva prijímateľ sociálnej služby do 
pokladne Zariadenia opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA alebo bezhotovostne na účet zariadenia 
najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. 
 

§ 6  

Zariadenie opatrovateľskej služby 
 
(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 
ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 
 
(2) Za poskytovanie sociálnej služby sa určuje prijímateľovi sociálnej služby úhrada vo výške podľa 
prílohy č. 1 tohto nariadenia: 

a) za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu, za ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie 
a údržbu šatstva a bielizne ako úhrada na 1 deň, 

b) za stravovanie podľa počtu odobratých jedál na 1 deň. 
 
(3) Celková úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa určí prijímateľovi sociálnej služby za 
kalendárny mesiac ako súčet denných úhrad podľa ods. 2. 
 
(4) V Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA sa poskytuje celodenná strava (raňajky, obed, 
večera, pri diabetickej strave druhá večera). Prijímateľ sociálnej služby je v súlade s § 17 ods. 3 a 4 
zákona o sociálnych službách povinný odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed 
alebo večera. 
 
(5) Prijímateľovi sociálnej služby s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves prispieva obec Záhorská 
Ves finančný príspevok na stravu (obed). 
 
(6) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení neplatí úhradu za poskytovanie sociálnej služby v súlade 
s týmto nariadením v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie. 
 

§ 7  

Opatrovateľská služba 
 
(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách a ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 
 
(2) Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby počas 
pracovných dní. 
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(3) Za opatrovateľskú službu sa určuje fyzickej osobe úhrada na kalendárny mesiac vo výške podľa 
prílohy č. 1 tohto nariadenia, a to podľa skutočného počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby 
v príslušnom mesiaci (v rámci pracovného času, dohodnutého v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby). V prípade poskytovania sociálnej služby nad rámec tohto pracovného času sa určuje úhrada vo 
výške ekonomicky oprávnených nákladov (EON). 
 
(4) V prípade čerpania dovolenky, práceneschopnosti opatrovateľky alebo iných objektívnych 
dôvodov sa opatrovateľská služba zabezpečuje podľa personálnych možností poskytovateľa. 
 

§ 8  

Odľahčovacia služba 
 
(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu 
s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá 
opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 
 
(2) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najmenej v rozsahu 12 hodín denne najdlhšie na 
30 dní v kalendárnom roku. 
 
(3) Úhrada za odľahčovaciu službu sa určuje podľa druhu a formy, ktorú si prijímateľ sociálnej služby 
zvolí (či sa poskytuje v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA alebo opatrovateľskou službou 
v domácnosti). Výška úhrady sa stanoví na základe výšky ekonomicky oprávnených nákladov. 
 

§ 9  

Práčovňa 
 
(1) V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, 
ktorá 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 
c) dovŕšila dôchodkový vek. 

 
(2) Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v práčovni je uvedená v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia. 
 
 

4. ČASŤ – SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 10  

Spoločné ustanovenia 
 
(1) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto sociálne služby sa primerane 
použije zákon o sociálnych službách, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj iné relevantné predpisy. 
 
(2) Pri určení výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb sa musí rešpektovať aj právna 
ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinných pomerov, 
ustanovená zákonom o sociálnych službách. 
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§ 11  

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Záhorská Ves dňa 27.09.2021 
uznesením č. 71/2021. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší: 

- „Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby 
poskytované Obcou Záhorská Ves (ako právnická osoba)“, schválené dňa 23.07.2014 
uznesením č. 71/2014, 

- „Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves č. 1/2014 o úhradách za 
sociálne služby poskytované obcou Záhorská Ves“, schválený dňa 15.12.2015 uznesením č. 
99/2015, 

- „Dodatok č. 2 k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú 
obcou Záhorská Ves v JESENI ŽIVOTA p.o.“, schválený dňa 22.10.2019 uznesením č. 101/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 ......................................... 
 JUDr. Boris Šimkovič 
 starosta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHY 
 
  



8 

Príloha č. 1 

Výška úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
 
 
A: Zariadenie opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA 
 
 

služba úkon jednotka úhrada 

ZOS ubytovanie 
 
 
pomoc pri 
odkázanosti 
 
 
 
 
 
služby: 
upratovanie, 
pranie, žehlenie, 
údržba šatstva a 
bielizne 

trojposteľová izba 
(osoba/deň) 
 
IV. stupeň 
 
V. stupeň 
 
VI. stupeň 
 
 
os./deň 

4,00 €/deň, 120,00 € - 30 dní 
 
 
2,50 €/deň, 75,00 € - 30 dní 
                      77,50 € - 31 dní 
3,00 €/deň, 90,00 € - 30 dní 
                      93,00 € - 31 dní 
4,00 €/deň, 120,00 € - 30 dní 
                      124,00 € - 31 dní 
 
2,50 €/deň, 75,00 € - 30 dní 
                      77,50 € - 31 dní 

stravovanie raňajky 
 
obed 
 
 
 
 
večera 
 
II. večera - dia 
 
 
celodenná strava 
 

osoba/deň 
 
osoba/deň (TP* 
v Záhorskej Vsi) 
osoba/deň (bez TP 
v Záhorskej Vsi) 
 
osoba/deň 
 
 
 
 
TP v Záhorskej Vsi 
bez TP v Záhorskej Vsi 

1,10 €/deň, 33,00 € - 30 dní 
                      34,10 € - 31 dní 
1,60 €/deň, 48,00 € - 30 dní 
                      49,60 € - 31 dní 
2,60 €/deň, 78,00 € - 30 dní 
                      80,60 € - 31 dní 
 
1,60 €/deň, 48,00 € - 30 dní 
                      49,60 € - 31 dní 
0,50 €/deň, 15,00 € - 30 dní 
                      15,50 € - 31 dní 
 
4,30 €/deň, dia – 4,80 €/deň 
5,30 €/deň, dia – 5,80 €/deň 
 

mesačná 
platba za 30 
dní 

TP / bez TP 
v Záhorskej Vsi 

IV. stupeň 
V. stupeň 
VI. stupeň 

399,00 € / 429,00 € 
414,00 € / 444,00 € 
444,00 € / 474,00 € 

* TP – trvalý pobyt 
 
 
B: Opatrovateľská služba 
 
Úhrada za opatrovateľskú službu:  5 €/hod. 
 
 
C: Práčovňa 
 
Úhrada za jeden prací cyklus:   2,50 €/jedno pranie 
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