Obec Detvianska Huta podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DETVIANSKA HUTA
č. 3/2020,
o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby.
Článok I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecným záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravujú podmienky
poskytovania sociálnych služieb v zmysle sociálnych službách.

Článok II
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
§2
Poskytovanie sociálnych služieb
Obec Detvianska Huta v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:
- sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - domáca opatrovateľská služba
- podporné sociálne služby - poskytovanie sociálnej služby donáška obedov z jedálni

Článok III
KONANIE VO VECI ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
§3
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 92 ods. 1 zákona o sociálnych službách sa podáva obci Detvianska Huta.

2.

O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec Detvianska Huta ako správny orgán starosta obce podľa § 13 ods. 5 v spojení s ust. § 24 ods. 2 a § 29a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Článok IV
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
§4
Opatrovateľská služba

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie a posudok
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
2. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za
opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby uzatvorená
podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
3. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah
zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby
na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej
služby.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného prostredníctvom
opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle § 84 ods. 8
zákona o sociálnych službách.
5. Obec si vyhradzuje možnosť výberu opatrovateľa/ky k prijímateľovi sociálnej služby.
Opatrovateľky u jedného prijímateľa je možné striedať podľa potreby. V prípade
dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba zabezpečuje
rodinnými príslušníkmi prijímateľa sociálnej služby, resp. podľa personálnych možností
opatrovateľskej služby.
6. Obec Detvianska Huta má zriadený spoločný obecný úrad na úseku sociálnych vecí
s mestom Hriňová, ktorý zabezpečuje úkony na základe zmluvy o zriadení spoločného
úradu .
§5
Úhrada za opatrovateľskú službu
1. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu je vo výške 0,70 € za hodinu.
3. Úhrada za opatrovateľskú službu v príslušnom kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v prepočte na počet pracovných dní
príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Prijímateľ opatrovateľskej služby zaplatí úhradu za poskytovanie sociálnej služby za
kalendárny mesiac v ktorom sa sociálna služba poskytuje najneskôr však v posledný deň
nasledujúceho mesiaca.
Článok V
JEDÁLEŇ
§8
Stravovanie
V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo
nepriaznivý zdravotný stav s trvalým pobytom v obci Detvianska Huta.
Za takúto osobu sa považuje:
a) starobný dôchodca nad 65 rokov,
b) invalidný dôchodca,
c) ťažko zdravotne postihnutý občan,
d) osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba,
e) dôchodca do 65 rokov – možný odber v plnej hodnote stravného, ak to umožňujú
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prevádzkové podmienky a nebránia tomu hygienicko-epidemiologické a bezpečnostné
dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania stravníkov.
§9
Organizovanie a poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. Obec Detvianska Huta poskytuje sociálnu službu zo školskej jedálni v Základnej škole
s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska Huta, Detvianska Huta č. 369
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Detvianska Huta:
2. Organizačne a personálne zabezpečuje výdaj obedov vedúca zariadenia školského
stravovania.
3. Obec po overení splnenia podmienok o poskytovaní sociálnej služby v jedálni zabezpečí
donášku obedov pre prijímateľa sociálnej služby domov do ich domácnosti.
4. Podmienky poskytovania sociálnej služby v jedálni – cenu stravného lístka, si dohodne
vedúca školskej jedálni a výška úhrady za sociálnu službu – donáška obedov je bezplatná
5. Stravník je povinný nahlásiť zmeny týkajúce sa prihlasovania a odhlasovania na obedy
minimálne 24 hodín vopred vedúcej jedálne, inak nebudú akceptované.
6. Vedúca jedálni po uzavretí príslušného mesiaca predloží zúčtovanie poskytnutých obedov,
prijímateľovi sociálnej služby v jedálni.
7. Obec Detvianska Huta neposkytuje príspevok na stravovanie.
8. V prípade porušenia podmienok alebo zneužitia vydania obedov si obec Detvianska Huta
vyhradzuje právo na ukončenie ich vydávania vrátane vymáhania vzniknutej škody.
9. Poskytovanie stravovania nie je nárokovateľnou službou.
§ 10
Donáška obedov
1. Donáška obedov sa realizuje pre tých dôchodcov, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav nemôžu zabezpečiť stravovanie iným spôsobom (na základe doporučenia
ošetrujúceho lekára).
2. Donášku obedov zabezpečuje starosta obce pracovníkmi opatrovateľskej služby a
aktivačnými pracovníkmi
3. Výška úhrady za donášku obeda do domácnosti stravníka je bezplatné.
4. V prípade krízovej situácie, kedy nebude možná donáška obedov v obedároch, bude k
cene obeda pripčítaná suma baliaceho materiálu vo výške 0,25 € za jeden obed.
5. V prípade krízovej situácie, ak dôjde k uzatvoreniu školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Detvianska Huta , sa článok V § 8, § 8 a § 10 tohto VZN počas tohto
obdobia neaplikujú a to až do doby, kedy dôjde k opätovnému otvoreniu školských
zariadení.
Článok VI
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie obce Detvianska Huta č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby a dodatkov k VZN č. 1, č.2 a č. 3.
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§ 14
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa 11.12.2020 uznesením č. 141/2020a toto VZN nadobúda účinnosť
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Detvianska Huta.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.

Pavel Šulek
starosta obce
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