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Čl. I.
Základné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v obci Hostice, 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 Hostice č.1 /2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o 
spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej len ”VZN“).

2. Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť Obce Hostice (ďalej len ”obec“) vo 
veciach:

a. poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb,
b. výdaj, rozvoz a donáška jedla,
c. poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov,
d. spôsobu a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.
e.

Čl. II.
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb

1. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu 
službu:

a. poskytne sociálnu službu,
b. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa 

sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie 
sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento 
účel, a ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby, súhlasí, alebo

c. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa 
sociálnej služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť 
poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až b) tohto VZN.

2. Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods. 1 písm. b) a c) tak, že 
písomne požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o zabezpečenie sociálnej služby 
pre konkrétneho prijímateľa sociálnej služby.

3. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby uvedenej v bode 1 písm. b) tohto článku VZN s finančnou 
podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov, doručí obci alebo 
vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby.



4. Ak má osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec 
v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie 
sociálnej služby uvedenej v bode 1 písm. b) tohto článku VZN podľa poradia.

5. Obec Hostice rozhodla o výške finančného príspevku pre prijímateľa sociálnej služby 
– domácej opatrovateľskej služby , ktorý príspevok bude obec  uhrádzať prijímateľovi tejto 
sociálnej služby v sume 0,40 €/ hodina pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu 8 hodín 
denne.

6. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej 
služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická 
osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v 
zariadení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne 
ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto 
fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola 
odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej
nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým 
dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

7. Obec zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že preukázateľným spôsobom 
požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby.

8. Obec poskytuje sociálne služby v rozsahu tohto VZN na základe písomne uzatvorenej 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

9. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
budú tieto skutočnosti zapracované písomným dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby.

Čl. III.
Výdaj, rozvoz a donáška jedla

1. Obec prevádzkuje jedáleň v priestoroch Základnej školy s materskou školou s VJM 
Hostice.

2. Táto služba je poskytovaná ambulantnou formou počas pracovných dní.
3. Fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo starobným dôchodcom s trvalým alebo prechodným pobytom na 
území obce poskytuje donášku stravy na adresu prijímateľa sociálnej služby, a to v 
pracovných dňoch v čase od 11 hod. do 13 hod.

4. Výška úhrady za donášku stravy je bezplatné.

Čl. IV.
Poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov

 1. Stravovanie sa zabezpečuje prostredníctvom stravovacích zariadení, s ktorými má 
obec Hostice uzatvorenú zmluvu. 
2. Obec Hostice poskytuje príspevok na stravovanie fyzickej osobe, ktorá má na území
obce Hostice trvalý pobyt a:



 a) je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, a b) stravuje sa 
v stravovacích zariadeniach, s ktorými má obec Hostice uzatvorenú zmluvu o 
poskytovaní stravovania, počas pracovných dní.
3. Výška príspevku na stravovanie je stanovená na 1,00 € za jeden obed denne.  
4. Obec Hostice uhrádza stravovaciemu zariadeniu sumu vo výške poskytnutých 
príspevkov na stravovanie podľa skutočne odobratého množstva stravy na základe 
vystavenej faktúry.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Sociálne služby poskytované obcou sú financované  z rozpočtu obce.
2. V prípade vzniku otázok neupravených týmto nariadením sa tieto spravujú zákonom 

č. 448/2008 Z. z., resp. príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
vzťahujúcimi sa na danú oblasť.

3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v obci Hostice č.
…........... zo dňa …...............2020

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2020

V obci Hostice dňa ...................2020.

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

                                                                          Bc.František Rácz,starosta obce

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024618&f=3

