
          Obec Švábovce v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a zákona  č.  448/2008  Z.z.  o sociálnych  službách 
a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č. 2 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2004

O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
sociálne služby poskytované obcou Švábovce

Článok 1 znie

Článok 1
Predmet úpravy

Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob 
platenia za sociálne služby poskytované obcou Švábovce

1. opatrovateľská služba 
2. prepravná služba 
3. stravovanie  
4. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Článok 6, 7  znie

Článok 6
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

(1) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi 
dieťaťa  alebo inej  fyzickej  osobe,  ktorá  má dieťa  zverené  do osobnej  starostlivosti  na 
základe rozhodnutia súdu a má trvalý pobyt v obci Švábovce, ak nemôže zabezpečiť sama 
alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je 
potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu. 

(2) Za  pomoc  pri  osobnej  starostlivosti  o dieťa  podľa  odseku 1  sa  považujú  najmä  bežné 
úkony  starostlivosti  o dieťa  alebo  domácnosť,  úkony  osobnej  hygieny,  stravovania, 
obliekania a vyzliekania a sprevádzanie dieťaťa. 

(3) Dôvodom, pre ktorý nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu zabezpečiť sama alebo za 
pomoci  príbuznej  fyzickej  osoby  osobnú  starostlivosť  o dieťa  sa  považuje  narodenie 
najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu 
dvoch rokov. 

(4) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 sa môže poskytnúť až do troch 
rokov veku najmladších detí. 

(5) Pomoc  pri  osobnej  starostlivosti  o dieťa  sa  poskytuje  priamo v domácnosti  prijímateľa 
sociálnej služby v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 hod do 14.30 hod.   
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Článok 7
Výška a spôsob úhrad za sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

(1) Fyzická osoba podáva obci písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby pomoc pri 
osobnej starostlivosti o dieťa. 

(2) Podmienky poskytovania sociálnej služby pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, výšku 
a spôsob  úhrady  za  sociálnu  službu  upravuje  zmluva  o poskytovaní  sociálnych  služieb 
uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách. 

(3) Sociálnou službou pomoc pri osobnej starostlivosti sa poskytujú úkony podľa Čl. 6 ods. 2 
tohto Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2004. Rozsah úkonov určuje obec v hodinách v zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby, po dohode s prijímateľom sociálnej služby. 

(4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu pomoc 
pri osobnej starostlivosti o dieťa vo výške 0,41 €/hodina.

(5) Úhradu za poskytovanú sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti platí prijímateľ 
sociálnej  služby  najneskôr  do  15.  dňa  nasledujúceho  kalendárneho  mesiaca  poštovou 
poukážkou,  bezhotovostným  stykom  alebo  osobne  v pokladni  obecného  úradu  na  účet 
Obce Švábovce.

Tento Dodatok č. 2 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Švábovce dňa 10.2.2012 
      uznesením C/7..

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku zostávajú v platnosti aj nezmenené časti VZN 
č.7/2004 obce Švábovce o poskytovaní sociálnych služieb,  o spôsobe určenia úhrady,  výške 
úhrady  a spôsobe  platenia  úhrady  za  sociálne  služby  poskytované  obcou  Švábovce 
schváleného  dňa  21.11.2003  uznesením  č.  C/8  a jeho  Dodatku  č.  1  schváleného  dňa 
21.11.2003 uznesením č. C/8  

                                                                                                                 Ing. Ján Mlynár
                                                                                                                    starosta obce 

• Uvedený Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2004 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou 
Švábovce bol na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: 

              Vyvesený dňa :  30.01.2012                                                                             Zvesený dňa :  09.01.2012

• Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2004 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia 
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Švábovce bol na 
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: 

              Vyvesený dňa :  13.02.2012                                                                             Zvesený dňa :  28.02.2012
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