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VZN nadobúda účinnosť dňa :01.01.2008 
  
  

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 40 a nasl. 

zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva pre územie 
obce Smolenice.   toto  

  

 

  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

č.  10 / 2007 
 

o úhrade za opatrovateľskú službu poskytnutú  
na území obce SMOLENICE. 

                            
§ 1 

Úvodné  ustanovenia 
  

(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou 
spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú 
službu. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na opatrovateľskú službu 
poskytovanú na území obce Smolenice.  
  

§ 2 
 

Subjekt povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu (ďalej len 
„povinný subjekt“) 

 
(1) Za poskytovanú opatrovateľskú službu je povinný platiť zásadne občan, ktorému 

sa opatrovateľská služba poskytuje, a to za podmienok stanovených zákonom.  
(2) Ak občan uvedený v odseku 1 tohto ustanovenia, v prípadoch stanovených 

zákonom túto úhradu alebo jej časť nie je povinný platiť, úhradu sú povinné platiť zákonom 
stanovené subjekty. 

(3)  Subjekty uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia plnia uvedenú povinnosť na 
základe dohody o úhrade s obcou. V prípade, že k dohode o úhrade nedôjde, plnia na základe 
rozhodnutia obce vydaného v súlade so zákonom a týmto nariadením. 
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§ 3 

Určovanie úhrady za opatrovateľskú službu a  
výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácom prostredí 

(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje v závislosti od rozsahu 
poskytovanej opatrovateľskej služby v konkrétnom prípade a to na obdobie jedného mesiaca, 
pričom rozsah opatrovateľskej služby určuje obec v hodinách denne.  

(2) Za podmienok stanovených zákonom, však výška úhrady požadovanej od 
povinného subjektu rešpektuje zákonom stanovenú minimálnu výšku zostatku príjmu pre 
občana, ktorému sa opatrovateľská služba poskytuje a pre osoby, ktoré sa s ním spoločne 
posudzujú. 

 
§ 4 

Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti na jednotku času 

(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 80,- Sk za jednu hodinu tejto služby.  

(2) Výšku úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby, uvedenú v odseku 1, je obec 
oprávnená meniť do budúcna najmä v závislosti od zmeny cien a to zmenou tohto nariadenia.  

 
§  5   

Splatnosť úhrady a spôsob plnenia 
 

(1) Mesačnú úhradu za opatrovateľskú službu určenú rozhodnutím obce podľa § 3 tohto 
nariadenia je povinný subjekt platiť mesačne do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po poskytnutí 
opatrovateľskej služby za príslušný mesiac.  
 
(2) Úhradu uvedenú v odseku 1 tohto ustanovenia je možné uhradiť bankovým prevodom na 
účet obce uvedený v rozhodnutí obce alebo v hotovosti do pokladne obce. 
 

 
§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo   
 v Smoleniciach  dňa  11.12.2007 

(2)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008  
Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti. 
 (3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo  v  Smoleniciach . 
            (4)  Týmto sa ruší VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách 
za opatrovateľskú službu. 
  
 
                                                                                                               Pavol  Zárecký     
                                                                                                                  starosta obce    

                                                                                                
 


	č.  10 / 2007

