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Dôvodová správa 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 2/2021 o  poskytovaní opatrovateľskej 

služby,  o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú 
službu  

 
 
Od 1. 3. 2012 je v platnosti novelizácia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
v platnom znení účinného od 01. 01. 2018. 
Nakoľko boli  v novelizácii tohto zákona zmeny výraznejšie, pristúpili sme k vypracovaniu 
nového VZN obce Vysoká nad Kysucou  o  poskytovaní opatrovateľskej služby,  o spôsobe 
určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu,  ako tieto zmeny 
zapracovať do ďalšieho dodatku VZN.  
 
Nosné zmeny v novelizácii Zákona : 
 

1. Úhrada za opatrovateľskú službu v zmysle §72 ods.2 zákona o sociálnych službách 
predstavuje najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov spojených s 
poskytovaním opatrovateľskej služby. 

2. Okruh oprávnených osôb na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

.      
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3. Komu nemožno poskytovať opatrovateľskú službu. 
4. Vzdelanie opatrovateľov. 
5. Platenie úhrady za opatrovateľskú službu,  pohľadávky obce v dedičskom konaní pri 

nepostačujúcom príjme opatrovanej fyzickej osoby  na platenie úhrady za opatrovateľskú 
službu. 

6. Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby. 
 
 
 

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním 
opatrovateľskej služby 

(keď  obec mala zavedenú OS) 
 

Mzdy, 
odvody 

Prídel do 
SF 

Posudkový 
lekár 

Posudky 
zdravot.stavu 

Počet 
hodín 

50% úhrada 

2.917,87 € 18,99 € 60,00 € 16,00 € 998,00 1,50 € 
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Návrh uznesenia č. ......./2021 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
 

1. Ruší  
- VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky 

úhrady a spôsobe  platenia  úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká 
nad Kysucou, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou č. 6-1/2009 zo dňa 17. 02. 2009  

- Dodatok č.1/2012 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe 
určenia výšky úhrady a spôsobe  platenia  úhrady za opatrovateľskú službu na území 
obce Vysoká nad Kysucou schválené uznesením č. 11-4/2012 zo dňa 28. 6. 2012. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby,  o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu 

3. Schválilo Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby,  o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú 
službu 

 
 
 


