VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jakubovany dňa 7.6.2019
Obec Jakubovany v zmysle § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 u s t a n o v u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubovany č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych
služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky, na základe
ktorých obec Jakubovany pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne
služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady za
poskytovanie sociálnej služby.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Pojmy sociálna služba¹ , poskytovateľ sociálnej služby² , prijímateľ sociálnej služby³ , forma
sociálnej služby⁴ a iné pojmy vyskytujúce sa v tomto VZN upravuje osobitný všeobecne
záväzný právny predpis.
Druhá časť
Sociálne služby
Článok 3
Druh sociálnych služieb Obec Jakubovany v rozsahu svojej pôsobnosti na svojom území
poskytuje tieto sociálne služby:
a) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života ⁵
b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú :
- domáca opatrovateľská služba⁶
c) podporné služby:
- odľahčovacia služba⁷
¹ § 2 ods. 1 zákona o sociálnych službách
² § 3 ods. 3 zákona o sociálnych službách
³ § 3 ods. 2 zákona o sociálnych službách
⁴ § 13 zákona o sociálnych službách
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Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu je upravené všeobecne záväzným právnym
predpisom. ⁸ 2. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej
žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu žiadateľ alebo iná osoba⁹ predkladá na predpísanom tlačive na Obecný úrad
v Jakubovanoch, prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Sabinove.
3. Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu obec zabezpečí lekársky posudok,
sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie o
odkázanosti na sociálnu službu.
4. Na konanie vo veciach sociálnych služieb sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní¹⁰ okrem § 60 a § 62 až 68.
Článok 5
Opatrovateľská služba
1. V rámci opatrovateľskej služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o
domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.
2. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje
obec v hodinách.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na tento druh
sociálnej služby.
4. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný oznámiť prerušenie alebo zrušenie sociálnej
služby najmenej päť pracovných dní vopred. V prípade, že prijímateľ preruší
opatrovateľskú službu bez ohlásenia, platí úhradu ako za poskytnutú službu. Výnimkou je
hospitalizácia prijímateľa opatrovateľskej služby.
Článok 6
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 1,5 hod. denne a maximálne 7,5 hod. denne
v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 18:00 hod.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu je:
a) pre klienta s trvalým pobytom v obci Jakubovany je 2,20 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby,
b) pre klienta s prechodným pobytom v obci Jakubovany je 2,90 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby.
3. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre neplnoletú fyzickú osobu je:
a) pre klienta s trvalým pobytom v obci Jakubovany je 2,20 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby,
b) pre klienta s prechodným pobytom v obci Jakubovany je 2,90 € za hodinu poskytovanej
opatrovateľskej služby
4. Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
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prepočte na počet pracovných dní, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet obce, v hotovosti do
pokladne obce.
Článok 7
Výška a spôsob úhrady za odľahčovaciu službu
1. Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu poskytovanú v rámci odľahčovacej služby sa
stanovuje podľa Čl. 1 tohto VZN.
2. Úhradu za poskytovanú službu v rámci odľahčovacej služby zaplatí občan za kalendárny
mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet obce
alebo v hotovosti do pokladne obce.

Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch dňa
6.6.2019 a schválené uznesením č. 15/2019.
2. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Jakubovany dňa 7.6.2019.
3. VZN nadobúda účinnosť dňa 24.6.2019.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Jakubovany č. 3/2018 poskytovaní
sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby na území obce
Jakubovany.

Martin Kollár
starosta obce

______________________
⁵ § 31 zákona o sociálnych službách
⁶ § 41 zákona o sociálnych službách
⁷ § 54 zákona o sociálnych službách
⁸ § 92 zákona o sociálnych službách
⁹ § 92 ods. 6 zákona o sociálnych službách
¹⁰ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

