
Dodatok č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov 

s trvalým pobytom na území mesta Vrbové 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2 k  Všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové 

 

 

                                                                  Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území 

mesta Vrbové sa mení a dopĺňa takto :  

1.V ust. § 2  sa menia ods.5 písm. b) a d) a ust. § 2 sa dopĺňa o ods. 6 a 7 a znejú :  

„5. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby sú nasledovné :  

b) mesto zabezpečí vypracovanie zdravotného posudku, sociálny pracovník mesta vykoná sociálne 

šetrenie v domácnosti klienta a vypracuje sociálny posudok a následne posudok o odkázanosti na 

sociálnu službu – opatrovateľskú službu.  

d) mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

Klient je povinný podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zmysle § 74 

ods.2 a ods.3 zákona o sociálnych službách spolu s požadovanými prílohami a predloží čestné 

vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s úradne osvedčeným 

podpisom.  

6. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu  

upravuje zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych 

službách.  

7. Úkony opatrovateľskej služby sa poskytujú podľa prílohy č.4 k zákonu o sociálnych službách.“  

2.V ust. § 2a  sa mení ods. 1 a ods. 3 a znie :  

„1.Suma úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v súlade s ustanovením § 72 

zákona o sociálnych službách. Výška úhrady od klienta je vo výške 32 % priemerných ekonomicky 

oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, čo predstavuje sumu 1,05 eur/hodina/klient.  

3. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci  sa určí podľa poskytnutých 

úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,05 € a počtu hodín opatrovateľskej služby.“ 

 

 

                                                              Čl. II 

1. Na Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým 

pobytom na území mesta Vrbové sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  uznesením číslo 

13/III/2014 dňa 20.03.2014. 

 

2.Tento Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým 

pobytom na území mesta Vrbové nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Vrbové 

a účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Vrbové.  

 

 

 

 

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

                                                                                       Ing. Ján Jánoška 

                                                                                        primátor mesta 

 


