
Obec Ďurďoš 

 
               Ďurďoš 36 

 
   094 31  Ďurďoš 

 
 

Návrh 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ďurďoš 

č. 2/2020 

o opatrovateľskej službe Obce Ďurďoš  

 

 

Návrh VZN:  vyvesený na úradnej tabuli:     06.11.2019 

 

VZN chválené uznesením obecného zastupiteľstva č. .................. dňa  23.11.2019 

 

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli od     ................. 

 

 VZN nadobúda účinnosť        01.01.2020. 



Obec Ďurďoš 

 
               Ďurďoš 36 

 
   094 31  Ďurďoš 

 
 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Ďurďoši v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 

ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Ďurďoš č. 1/2019 o opatrovateľskej službe (ďalej len „VZN“). 

 

2. Toto VZN podrobnejšie upravuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby obce 

Ďurďoš (ďalej len „obec“) pre občanov odkázaných na túto sociálnu službu, ako aj výšku 

úhrady za uvedenú službu podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. Toto VZN 

upravuje pôsobnosť obec Ďurďoš vo veciach: 

a. rozhodovania o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

b. poskytovania a zabezpečovania opatrovateľskej služby, 

c. určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej 

služby, 

d. rozhodovania o zastavení opatrovateľskej služby, o znížení, zvýšení alebo 

neplatení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu 
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Čl. II 

Poskytovanie opatrovateľskej služby 

 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Ďurďoš 

fyzickej osobe, ktorá: 

a. má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce, 

b. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

II  a zároveň, 

c. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 

 

2. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe: 

a. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 

b. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za 

opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak zákon o sociálnych službách 

neustanovuje inak, 

c. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného 

predpisu, 

d. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri 

ochorení touto nákazou. 

 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť na obecnom úrade v Ďurďoši, 

do 3 pracovných dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti 

na 

sociálnu  službu  a  poskytovateľovi  sociálnej  služby  zmeny  v príjmových  

pomeroch   a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za 

sociálnu službu. 
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4. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na 

poskytovanie opatrovateľskej služby a na sociálnu službu. 

 

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou – prednostne v domácnosti občana, 

počet dní a rozsah úkonov sa určuje v hodinách. 

 

6. Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky tohto VZN 

a má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, a to na 

základe písomnej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje zákonom 

stanovené náležitosti. 

7. Rozsah poskytovaných úkonov určuje mesto Vranov nad Topľou, odbor sociálnych vecí 

a rodiny na základe sociálnej posudkovej činnosti v hodinách v zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby. Rozsah  poskytovaných  úkonov  v zmluve  o poskytovaní  sociálnej  

služby  je  zhodný   s rozsahom poskytovaných úkonov uvedených v rozhodnutí o 

odkázanosti na sociálnu službu, ak sa v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh 

prijímateľa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

8. Opatrovateľská  služba   sa   poskytuje   v domácnosti   občana   v   pracovných   dňoch   

v dohodnutom čase prostredníctvom opatrovateľov, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady v zmysle zákona. 

 

9. Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu počas splnenia podmienok trvania nároku 

na tento druh sociálnej služby. 
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10. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich 

kalendárnych dní zmeny o skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na 

opatrovateľskú službu a tiež zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch 

rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. 

 

11. Poskytovanie opatrovateľskej služby pre viacerých občanov, žijúcich v spoločnej 

domácnosti, sa upraví v zmluve o poskytovaní sociálnej služby po zohľadnení ich 

individuálnych potrieb. 

 

12. Rozsah sociálnej služby predstavuje minimálne 1 hodinu denne, maximálne však                    

7,5 hodín denne, a to v závislosti od dohody účastníkov uvedenej v zmluve                               

o poskytovaní sociálnej služby. 

 

13. Túto sociálnu službu obec poskytuje terénnou formou v priebehu pracovných dní v čase 

od 7:30 h do 14:30 h v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. 

 

14. Pri hospitalizácii fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, pri 

umiestnení do zariadenia sociálnych služieb alebo pri prerušení poskytovania 

opatrovateľskej služby je občan povinný písomne neodkladne najneskôr na druhý deň 

vyzvať obec o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej 

služby formou dodatku alebo jej zrušenie. 
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Čl. III 

Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu 

 

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej 

osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá má trvalý pobyt v obci. 

 

2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na obecnom úrade 

v Ďurďoši. 

  

3. 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, uvedené úkony môže 

uskutočniť v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave 

tejto fyzickej osoby aj iná fyzická osoba. 

 

4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje: 

a. meno a priezvisko žiadateľa, ktorého odkázanosť na sociálnu službu sa má 

posudzovať, 

b. dátum narodenia, 

c. adresu pobytu, 

d. rodinný stav, 

e. štátne občianstvo, 

f. druh sociálnej služby, 

g. formu sociálnej služby, 

h. potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej 

osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 
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5. Podkladom  na  vydanie  rozhodnutia  o odkázanosti  na  sociálnu  službu  je  

posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu. 

 

6. Pokiaľ žiadosť podľa bodu 3 tohto článku VZN podáva cudzinec, ktorý je občan 

členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom 

hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, pričom zároveň má registrovaný 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a je zamestnaný 

alebo študuje na štátom uznanej škole na území Slovenskej republiky, k žiadosti pripojí 

tiež: povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy. 

 

7. Pokiaľ žiadosť podľa bodu 3 tohto článku VZN podáva cudzinec, ktorý nespĺňa 

podmienky podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VZN, k žiadosti pripojí povolenie 

príslušného 

orgánu na pobyt. 

 

8. Pokiaľ žiadosť podľa bodu 3 tohto článku VZN podáva Slovák žijúci v zahraničí, k 

žiadosti pripojí aj potvrdenie o splnení podmienky zdržiavania sa na území Slovenskej 

republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní. 
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9. Podkladom  na  vydanie  rozhodnutia  o odkázanosti  na  sociálnu  službu  je  posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyhotovuje Starosta obce Ďurďoš, ktorý 

obsahuje: 

a. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

b. zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a 

zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby, a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom 

hodín v rámci určeného rozpätia, 

c. návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby 

uvedenej v § 50 ods. 9 zákona o sociálnych službách, 

d. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 

10. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na 

vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 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 alebo mestom alebo 

iným vyšším územným celkom. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže 

obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 

posudok vydaný touto obcou alebo týmto vyšším územným celkom alebo mestom o 

odkázanosti na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby. 

 

11. Obec doručí fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodovalo, spolu 

s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na 

vydanie tohto rozhodnutia. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20190101#paragraf-50.odsek-9
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12. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú 

ustanovenia § 48 až § 51 zákona o sociálnych službách. 

 

13. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné 

právne predpisy o správnom konaní. 

 

14. Konanie vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec 

Ďurďoš, ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu. 

 

Čl. IV 

Úhrada za opatrovateľskú službu 

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 0,50 eur za jednu hodinu 

poskytovanej opatrovateľskej služby pri všetkých úkonoch poskytovaných v rámci 

opatrovateľskej služby. 

 

2. Výška platby za jednotlivý mesiac sa určí podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutej 

opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby. 

 

3. Úhradu za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská 

služba poskytla, je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, a to 

poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet obce Ďurďoš: 

SK49 5600 0000 0088 3104 1002 . 

 

 

 

 

1 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
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4. Prijímateľ opatrovateľskej sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú 

sociálnu službu ku dňu jej splatnosti podľa svojho príjmu a majetku. 

 

5. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok 

sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej zákonom č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

6. Pri určovaní výšky úhrady za opatrovateľskú službu sa uplatňujú ustanovenia § 72 až § 73 

zákona o sociálnych službách. 

 

Čl. V 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 

1. Obec Ďurďoš ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje opatrovateľskú službu na 

základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (príloha č.1). 
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2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje: 

a. označenie zmluvných strán, 

b. druh poskytovanej sociálnej služby, 

c. vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona o sociálnych službách a formu 

poskytovania sociálnej služby, 

d. deň začatia poskytovania sociálnej služby, 

e. čas poskytovania sociálnej služby, 

f. miesto poskytovania sociálnej služby, 

g. sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia, 

h. sumu  úhrady  za  sociálnu  službu  po  uplatnení  §  73  ods.  1  až  10   zákona 

o sociálnych službách a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky 

jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie, 

i. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 

j. dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a 

k. sumu nezaplatenej úhrady  za  sociálnu  službu  podľa  §  73  ods.  14  zákona 

o sociálnych službách. 

 

3. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si 

to účastníci v tejto zmluve dohodli. 

 

4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za 

sociálnu službu, obec ako poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby je 

povinná uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20190101#paragraf-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20190101#paragraf-73.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20190101#paragraf-73.odsek-14
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Čl. VI 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Ďurďoš sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Ďurďoš dňa ..................................... uznesením č. ........................... 

 

2. Všeobecne záväzne nariadenie o opatrovateľskej službe v obci Ďurďoš nadobúda účinnosť 

15. dňom od vyvesenia po schválení na úradnej tabuli  obce Ďurďoš. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné práva a povinnosti subjektov neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými 

právnymi predpismi, najmä zákonom o sociálnych službách. 

 

2. Toto VZN nahrádza v plnom rozsahu o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu z 

obecného zastupiteľstva zo dňa ...................................... 
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Prílohy: 

 

1. Predpokladané výdavky na opatrovateľskú službu 

2. Opis práva a povinnosti  

3. Organizačná štruktúra obce a obecného úradu Ďurďoš  

4. Projekt Terénna opatrovateľská služba v obci Ďurďoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dátum: 06.11.2020         Ing. Miroslav Mikeľ 

         Starosta obce Ďurďoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obec Ďurďoš, č. 36, 094 31 Ďurďoš, IČO: 00332364 

NÁZOV PROJEKTU: 

 

TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI ĎURĎOŠ 

 

 

CIEĽ PROJEKTU: 

Cieľom projektu „Terénna opatrovateľská služba v obci Ďurďoš“ je umožniť poskytovať 

opatrovateľskú službu osobám odkázaným na pomoc inej osoby. Hlavným cieľom poskytovania 

opatrovateľskej služby bude podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie 

dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Projektom sa vytvorí vhodné prostredie pre zachovanie, 

obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporí sa 

integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Podporí sa aj súbeh pracovného a rodinného života pre 

rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti. 

 

MIESTNY A SPOLOČENSKÝ VÝZNAM PROJEKTU: 

Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, 

s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v domácom 

prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti. 

 

OPIS ROZSAHU A PODMIENOK POSKYTOVANIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY: 

Popis činností vykonávaných pri poskytovaní opatrovateľskej služby. 

• Odborná opatera, pomoc a starostlivosť bez nutnosti opustiť rodinné prostredie. 

• Pomoc pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou schopností. 

• Psychická podpora, pocit istoty a intimitu, slušnosť a solidárne jednanie. 

Rodinám sa poskytuje: 

• Uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivej situácie ich opatrovaného člena. 

• Posilnenie spolupatričnosti rodiny s možnosťou prežívať bežný život, rodinné a spoločenské 

udalosti spolu s opatrovaným členom rodiny. 

• Spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že je o ich člena rodiny dobre postarané. 

• Úsporu oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho. 
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ÚKONY POSKYTOVANÉ KLIENTOVI 

 

A. STARTLIVOSŤ O KLIENTA 

1. Hygiena 

a. osobnú hygiena  - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, 

zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie 

nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, pripadne 

medikamentov),  

b. celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, pripadne v 

sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v 

sprchovacom kúte),  

2. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu 

a. donáška stravy, 

b. porciovanie stravy, 

c. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),  

d. kŕmenie a pomoc pri pití. 

3. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva  

a. sprievod na toaletu a z toalety, 

b. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete,  

c. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej 

misy (fľaše), 

d. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena 

plienky),  

4. Obliekanie, vyzliekanie 

a. vyber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), 
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b. obliekanie, obúvanie, 

c. vyzliekanie, vyzúvanie,  

5. Mobilita, motorika 

a. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 

b. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 

c. polohovanie, 

d. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, 

zapínaní gombíkov), 5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej 

potreby.  

B. ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ  

1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,  

2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, 

3. donáška jedla do domu, 

4.  umytie riadu,  

5. bežné upratovanie v domácnosti, 

6. obsluha bežných domácich spotrebičov,  

7. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),  

8. starostlivosť o lôžko,  

9. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,  

10. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo 

vykurovacích telesách a ich čistenie,  
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11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti 

(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie 

úhrady platieb).  

C. ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY  

1. sprievod 

a. na lekárske vyšetrenie, 

b. na vybavenie úradných záležitostí, 

c. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,  

d. pri záujmových činnostiach,  

2. predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri 

vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a 

pri nakupovaní. 

D. DOHĽAD 

1. pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní 
základných sociálnych aktivít, 

2. v určenom čase, a mieste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ďurďoši dňa:  ........................................................................ 

 Ing. Miroslav Mikeľ 
 starosta obce  
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Opis práv a povinnosti  

 

Poskytovateľ sociálnej služby musí prihliadať na individuálne potreby, schopnosti a ciele 

prijímateľov a tieto premietať do individuálnych rozvojových plánov, spolupracovať so všetkými 

dôležitými subjektmi (rodinou prijímateľa, obcou či komunitou) a poskytovať služby na vysokej 

odbornej úrovni a v požadovanej kvalite. Do okruhu povinností patrí aj ochrana života a dôstojnosti 

prijímateľa sociálnej služby. 

 

Opis práv a povinnosti osoby zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby 

 

Práva a povinnosti : 

 

1. Posudková činnosť, vypracováva posudky o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie 

o odkázanosti na sociálnu službu pre klientov. 

2. Poradenská služba pre sociálne služby. 

3. Monitorovanie a zadeľovanie práce opatrovateľkám a spracovanie mesačných výkazov 

opatrovateliek. 

4. Sledovanie úhrad od opatrovaných v jednotlivých mesiacoch. 

5. Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami. 

6. Pomoc pri vybavovaní žiadostí klientov o posúdenie odkázanosti na terénnu opatrovateľskú 

službu a žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby. 

7. Vedenie evidencie žiadostí a evidencie rozhodnutí o poskytnutie terénnej opatrovateľskej 

služby. 

8. Zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. 

 

 

 

V Ďurďoši dňa:  ........................................................................ 

 Ing. Miroslav Mikeľ 
 starosta obce  
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Organizačná štruktúra obce a obecného úradu Ďurďoš 

 

 
 

 

V Ďurďoši dňa:  ........................................................................ 

 Ing. Miroslav Mikeľ 

 starosta obce  

 

Obecné zastupiteľstvo Starosta obce - zodpovedná osoba za 
opatrovateľskú službu

Terénna opatrovateľská služba -
Opatrovateľka – 1

Kvalifikačné predpoklady: Kvalifikačné 
predpoklady - absolvovaný akreditovaný 

kurz najmenej v rozsahu 220 hodín.
0.5 pracovný úväzok 

Terénna opatrovateľská služba -
Opatrovateľka – 2

Kvalifikačné predpokladyKvalifikačné 
predpoklady - absolvovaný akreditovaný 

kurz najmenej v rozsahu 220 hodín.
0.5 pracovný úväzok 

Terénna sociálna pracovníčka
(projekt min. splnomocnenkyne Vlády SR)

Hlavný kontrolór
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Predpokladané výdavky na opatrovateľskú službu 

 
VÝDAJ: 
HM: 580,00 x 12 mesiacov = 6 960,00   

Odvody za zamestnávateľa: 204,16 x 12 mesiacov = 2 449,92   

Stravné zamestnanec: 29 x 12 mesiacov = 348,00   

 

VÝDAJ SPOLU: 9 757,92 € 
 

PRÍJEM: 
7,5 hodín x 0,50 = 3,75/deň 

214 obslužných dní x 0,50 = 802,50   

 

PRÍJEM SPOLU: 802,50 €  
 

Predpokladané zdroje financovania: vlastné zdroje obce 

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 8 955,42 €* bude hradený 
z vlastných zdrojov obce, t.j. z rozpočtu obce. 
 

*Obec sa bude uchádzať o finančný príspevok na opatrovateľku z NP TOS. V prípade schválenia projektu obec získa 570 

€/mesiac, 6 840,00 €/rok. Rozdiel medzi výdavkami a príjmami bude hradený z rozpočtu obce: 2 115,42 €. 

 

 

 

V Ďurďoši dňa:  ........................................................................ 

 Ing. Miroslav Mikeľ 
 starosta obce  
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Príloha: Podrobný rozpočet 

 

Výpočet pracovného času priameho výkonu  Osobné náklady opatrovateľky mesiac rok  
  ročne mesačne  Základný plat opatrovateľky 580,00   6 960,00    
Počet pracovných dní      251,00       20,92    Odvody zamestnávateľa 204,16   2 449,92    
Zákonný nárok na platenú dovolenku        25,00         2,08    Stravné (20 dní x 1,45€) 29,00      348,00    
Počet PN (odhad)        12,00         1,00    Náklady spolu 813,16   9 757,92    

Počet reálne odpracovaných dní      214,00       17,83        
Priemerný počet hodín klient/deň          7,50         7,50    Príjmy klient 

Priemrný počet hodín klient   1 605,00     133,75      hodiny cena suma 
       Deň          7,50            0,50              3,75   

    Rok (214 dní)   1 605,00            0,50          802,50   

        

    Rozdiel medzi výdavkami a príjmami bude hradený z rozpočtu obce:   8 955,42 €  

        
 

 

  


