
Obecné zastupiteľstvo Obce Rad na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov v spojení s § 72 ods. 2 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 vydáva 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

č. 1/2010 

o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované 
Obcou Rad 

§1 

 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") určuje sumu úhrady, spôsob jej 
určenia a platenia úhrady za sociálnu službu, ktorú Obec Rad poskytuje v zmysle osobitného 
predpisu1. 

(2) Sociálna služba, ktorú poskytuje Obec Rad je:  

     a)  opatrovateľská služba. 

§2  

Opatrovateľská služba 

(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Obce Rad v 
zmysle osobitného predpisu2. 

(2) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti prijímateľa 
tejto služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. v rozsahu maximálne 8 hodín 
denne, alebo podľa zistenia posudkového lekára. 

(3) Obec Rad zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom opatrovateľov, s 
ktorými obec uzatvára pracovný pomer, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

                                                           §3  

Výška úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za opatrovateľskú službu 

(1) Sumu úhrady za opatrovateľskú službu určuje Obec Rad vo výške 0,40 EUR za 1 hodinu 
poskytnutej opatrovateľskej služby.           

(2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytnutých 
úkonov určených v hodinách v zmysle osobitného predpisu2 v prepočte na 22 pracovných dní. 

(3) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a 
majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu 
najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej 
osobitným predpisom. 
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(4) Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne 
posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne z ich prímu najmenej 
1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom. 

(5) Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú 
službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou obec uzatvorí zmluvu o platení 
úhrady za opatrovateľskú službu. 

(6) Ak podľa odseku (3) 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. 

(7) 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 obce, ktorá sa 
uplatňuje v dedičstve. 

(8) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov 
určených v hodinách v zmysle osobitného predpisu2 za kalendárny mesiac, v ktorom sa 
opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

(9) Úhradu za opatrovateľskú službu zaplatí občan na účet Obce Rad číslo účtu 
6225-622/0200 alebo ju zaplatí v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Rade. 

(10)  V prípade neuhradenia povinnej platby za opatrovateľskú službu zo strany opatrovaného 
určené obcou, obec bude vymáhať pozdĺžnosti podľa platných právnych predpisov a zákonov.   

           

§4  

                                                              Prechodné ustanovenia 

(1) Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. 
decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. 
decembra 2010, pričom celková úhrada za opatrovateľskú službu počas prechodného obdobia sa 
stanovuje vo výške 0,60 EUR za jednu hodinu. 

(2) Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 
2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutia vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné vzdelanie 
získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín' 
do 31. decembra 2011. 
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§5 
 

 Pracovno-právne vzťahy osôb zabezpečujúcich opatrovateľskú službu 

(1) Osoby vykonávajúce opatrovateľskú službu, sú zamestnancami obce Rad, ich pracovné práva a 
povinnosti sú zriadené podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, pracovného poriadku Obce 
Rad a Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce Rad. 

(2) Pracovný pomer je dohodnutý na dobu neurčitú, resp. do doby trvania podmienok, po 
prehodnotení okolností resp. nároku opatrovanej osobe na poskytnutie opatrovateľskej služby. 

(3) Podľa § 88 Zákonníka práce pracovný čas je pružný, v záujme zvýšenia efektívnosti práce. 
Začiatok, alebo koniec pracovného času v jednotlivých dňoch si volí sám opatrovateľ v súlade s 
potrebami opatrovanej osoby. 

(4) Pri odmeňovaní opatrovateľov zamestnávateľ postupuje podľa zákona 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

§6  

                                               Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 
Rad. 

(2) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rade dňa 30.03.2010  uzn. č. 3/2010. 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym  dňom  od  vyvesenia  na  úradnej  tabuli  obce  Rad. 

 

Ladislav LIŠKA  
starosta obce 

Vyvesené  dňa: 1.4.2010 

Zvesené  dňa:  16.4.2010 


