
Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Markušovce 

č.  2 
zo dňa 22. 12. 2009, 

o úhradách za opatrovateľskú službu 
______________________________________ 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a  zákona 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“)  v y d á v a     toto všeobecne záväzné 
nariadenie o úhradách za opatrovateľskú službu 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje sumy úhrady za opatrovateľskú 
službu, ktorú je obec povinná zabezpečovať v rozsahu svojej pôsobnosti, v zmysle zákona 
o sociálnych službách. 

 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
SOCIÁLNE SLUŽBY 

 
§ 2 

Opatrovateľská služba 
 
1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  najmenej II 1) a 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 

základných sociálnych aktivitách 2). 
2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4 zákona o sociálnych 

službách2). Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Obec Markušovce v 
hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci 
stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 1) . 

3) 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 3) 
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu3) 
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení 

touto nákazou. 
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4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe 
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom 

zariadení, 
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba, 
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie 

podľa osobitného predpisu,3) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín 
mesačne. 

 
 
 

TRETIA ĆASŤ 
ÚHRADA ZA OPATROVATE ĽSKÚ SLUŽBU 

 
 

§ 4 
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob určenia a platenia úhrad 

 
1) Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú 

službu.  
2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín v prepočte 

na počet pracovných dní v príslušnom mesiaci. 
3) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi opatrovateľskej služby zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenej osobitným predpisom.4)  

4) Ak prijímateľ opatrovateľskej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 
úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť aj iná 
osoba, alebo prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa   ich príjem neposudzuje 
spoločne s príjmom prijímateľa opatrovateľskej služby. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady 
za opatrovateľskú službu musí mesačne zostať 1,3  násobku sumy životného minima ustanovenej 
osobitným predpisom.4) Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby 
zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.  

5) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 4, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí 
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne 
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. 

6) Ak prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú 
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ 
opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je 
pohľadávkou poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.  

7) Úhradu za opatrovateľskú službu poskytnutú za kalendárny mesiac platí prijímateľ opatrovateľskej 
služby poskytovatelovi sociálnej služby najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Formu 
úrady dohodne poskytovateľ sociálnej služby s príjímateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby. 

8) Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorenej medzi poskytovateľom  a prijímateľom sociálnej služby. 

9) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená nasledovne: 
a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom 

v obci Markušovce  0,7 €/hod.  
b) pre fyzickú osobu s prechodným pobytom 

v obci Markušovce 1,2 €/hod.  
c) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Markušovce 

v pracovných dňoch od 22,00 hod. do 6,00 hod, počas dní pracovného 
voľna, pokoja, štátom uznaných sviatkov 1,8 €/hod. 



 
Strana 3 z 3 

VZN 2/09 o úhradách za sociálne služby 
 

d)  pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v obci Markušovce 
v pracovných dňoch od 22,00 hod. do 6,00 hod, počas dní pracovného 
voľna, pokoja, štátom uznaných sviatkov 2,3 €/hod. 

e) fyzická osoba za čas presahujúci rozsah 8 hod. denne  
(ak sa opatrovateľská služba poskytuje v rozsahu  
vyššom ako 8 hod./deň) 5,8 €/hod. 

 
10) Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby 

uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 
 
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 1 zo dňa 25. 2. 2004 

o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 
2) Toto VZN bolo schválené Obecný zastupiteľstvom dňa 22.12.2009 a účinnosť nadobúda 15. dňom 

od vyvesenia.  
 
 
 
Schválené VZN vyvesené dňa 5. 1. 2010 
Zvesené: 25.1.2010 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Ján Šofranko 
 starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
1)  príloha č. 3 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 
2)  príloha č. 4 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 
3)   zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4)  zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákona v znení 

neskorších predpisov 


