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Dodatok č.4 

k VZN 

Obce Vrakúň č 8/2014 

o poskytovaní opatrovateľskej služby 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni v zmysle § 6 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a Metodických pokynov Ministerstva práce sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle 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 vydáva tento dodatok k VZN: 

Všeobecným záväzným nariadením sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej 

služby v obci Vrakúň. Článok III. 

  

Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie 

1. ) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho 

príjmu a majetku. 

2. ) Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu najneskôr do 15 dní 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa poskytnutia opatrovateľskej služby Obce Vrakúň. 

3. ) Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady sa určuje „Zmluvou 

o poskytovaní opatrovateľskej služby“ v súlade s týmto nariadením. 

4. ) Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na desať euro centov smerom 

nadol. 

5. ) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou obec 

uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu. 

6. ) Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za 

opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a 

občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka 

obce, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

7. ) Úhrada za opatrovateľskú službu sa zvyšuje alebo znižuje podľa skutočného rozsahu 

poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby. 

r 

8. ) Úhrada za donášku jedla do domu 0,60 €/ denne. 
r 

Úhrada za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa sa 

určuje podľa stupňa odkázanosti 



  a. ) II. a III. stupeň odkázanosti - 1,00 eura/hodinu 

b. ) IV. a V. stupeň odkázanosti - 1,00 eura/hodinu 

c. ) VI. stupeň odkázanosti - 0,80 eura/hodinu 

II 

Záverečné ustanovenie 

1. /Na tomto Dodatku č. 4 k VZN č. 8/2014 rozhodlo Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni dňa 

18.06.2020 uznesením č. 28/2020. 

2. /Dňom účinnosti tohto dodatku č.4 k VZN 8/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby sa zrušuje dodatok 

č.3 k VZN zo dňa 09.11.2017. 

3. /Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni. 

4. /Tento Dodatok č.4 k VZN č. 8/2014 nadobúda účinnosť 04.07.2020 

Vo Vrakúni dňa.l 8.06.2020 

 


