
 
 

 
 

Obec Malý Cetín na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a § 72 

ods.2 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 y d á v a 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 12/2013, 

 
ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby 

poskytované obcou Malý Cetín, spôsob jej určenia a platenia 
 

Čl. 1 
 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje sumu 
úhrady, spôsob jej určenia a platenia úhrady za sociálnu službu, ktorú obec 
Malý Cetín poskytuje v zmysle osobitného predpisu1. 

 
2. Sociálne služby, ktoré poskytuje obec Malý Cetín sú: 

a) opatrovateľská služba 
b) odľahčovacia služba. 
 

Čl. 2 
 

Opatrovateľská služba 
 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na 
území obce Malý Cetín za podmienok a v rozsahu v zmysle osobitného 
predpisu2. 

2. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje 
v domácnosti prijímateľa, ktorý má na území obce trvalý pobyt spravidla 
v čase od 7,00 do 15,00 hod. 

 
3. Opatrovateľskú službu možno poskytnúť aj v čase od 15,00 hod do 23,00 hod 

a v čase od 23,00 hod do 7,00 hod. 
 

                                                           
1     zákon 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  

2     § 41 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  



 
 

 
 

Čl. 3 
 

Výška úhrady, spôsob určenia a  platenia úhrady za opatrovateľskú službu 
 

1. Sumu úhrady za opatrovateľskú službu určuje obec Malý Cetín nasledovne: 
 
     Čas poskytovania       Úhrada prijímateľa služba za 
opatrovateľskej služby  hodinu poskytovania služby v EUR 
__________________________________________________________________ 

 
 07.00 - 15.00     0,50 
 15.00 - 23.00     1,00 
 23.00 - 07.00     2,50 
 
 

  2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu 
poskytnutých úkonov určených v hodinách v zmysle osobitného predpisu3 a 
podľa počtu dní,  v ktorých bola služba poskytnutá. 

 
3.   Úhrada za opatrovateľskú službu sa platí podľa skutočného rozsahu 

poskytnutých úkonov určených v hodinách v zmysle osobitného predpisu3 za 
kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 
15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 
4.  Úradu za opatrovateľskú službu je možné platiť na účet obce Malý Cetín, číslo 

účtu 0844944001/5600, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu 
v Malom Cetíne. 

 
Čl. 4 

 
Odľahčovacia služba 

 
1. Obec Malý Cetín poskytuje odľahčovaciu službu v zmysle osobitného predpisu4 

ako terénnu sociálnu službu podľa čl. 3 tohto nariadenia. 
2. Obec Malý Cetín zabezpečuje poskytovanie odľahčovacej služby 

prostredníctvom zamestnancov obce Malý Cetín. 
 

Čl. 5 
 

Výška úhrady, spôsob určenia a  platenia úhrady za odľahčovaciu službu 
 

1) Úhrada za odľahčovaciu službu sa určuje a platí podľa čl. 3 tohto nariadenia. 

                                                           
3     § 41 ods. 2 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 

    
4     § 54 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  



 
 

 
 

 
 

Čl. 6 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malom Cetíne dňa 14. 
12. 2012. 

 
 Toto nariadenie nadobúda úcinnost 1. januára 2013. 

 
 
 
 
 
    
 
           
  
        Leonidas Charizopulos 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 17. 12. 2012 
Zbesené:   31. 12. 2012 


