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Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 71 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Liptovský Mikuláš 

č. 2/2008 VZN zo dňa 7.2.2008 
o poskytovaní opatrovateľskej služby inými právnickými osobami o podmienkach a 

spôsobe ich financovania 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých 

mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade 
so zákonom NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov 
(ďalej len „zákon o sociálnej pomoci“) uzatvára  zmluvu o zabezpečovaní poskytovania 
sociálnych služieb inými právnickými osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby 
(ďalej len „poskytovateľ“) o podmienkach a spôsobe ich financovania. 

 
Článok 2 

Podmienky a postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby 
 
1) Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť na základe písomnej žiadosti  doručenej 

Mestskému úradu. 
2) Žiadosť musí obsahovať: 

a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka) 
v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná,  

b) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia alebo príslušného ošetrujúceho lekára 
o zdravotnom stave žiadateľa, 

c) majetkové pomery (dokladovať výpisom z listu vlastníctva, výpisom z účtu a pod.), 
d) vyhlásenie občana, že nepoberá príspevok na osobnú asistenciu alebo sa mu 

neposkytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 64a ods. 2 
zákona o sociálnej pomoci, alebo že mu nebola nariadená karanténa. 

3) Poverený zamestnanec mesta na základe podanej žiadosti je oprávnený navštíviť občana 
v byte a požiadať od neho všetky potrebné informácie a vysvetlenia.  

4) Na základe toho poverený zamestnanec mesta určí, či občan spĺňa podmienky zákona na 
poskytovanie opatrovateľskej služby v akom rozsahu túto službu potrebuje. 

5) Opatrovateľskú službu schvaľuje primátor mesta rozhodnutím o poskytovaní opatrovateľskej 
služby. 

6) Opatrovateľská služba sa poskytuje:  
a) odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej služby, 
b) počas pracovných dní od 7.00 do  15.30 hod. v byte občana prostredníctvom 

opatrovateľskej služby Mestského úradu  alebo iného oprávneného poskytovateľa. 
7) Občan má právo si vybrať poskytovateľa opatrovateľskej služby a požiadať o zmenu tohto 

poskytovateľa. 
8) Opatrovateľskú  službu  poskytuje mesto alebo oprávnený poskytovateľ prostredníctvom 

zamestnancov v pracovnom alebo obdobnom pomere  
9) Poverený zamestnanec mesta oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva je oprávnený 

navštíviť občana v domácnosti za účelom zistenia účelnosti poskytovanej opatrovateľskej 
služby. 
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Článok 3 
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady 

za poskytnutú opatrovateľskú službu 
 
 
1) Za opatrovateľskú službu opatrovaný občan platí úhradu v zmysle § 40, § 41 zákona 

o sociálnej pomoci, ak tento zákon neustanovuje, že občan nie je povinný platiť úhradu za 
sociálnu službu v zmysle  § 42 zákona o sociálnej pomoci. 

2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa skutočného počtu 
hodín poskytovania opatrovateľskej služby potrebnej na zabezpečenie nevyhnutných 
životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so 
spoločenským prostredím. 

3) Výška úhrady pre poskytovateľov sa určí na základe zmluvy občana a poskytovateľa v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4) Úhrada za opatrovateľskú službu je splatná od 25. dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa 
opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 
buď prostredníctvom opatrovateľa, alebo formou priamej platby do pokladne, poštovou 
poukážkou alebo na účet mesta alebo oprávneného poskytovateľa opatrovateľskej služby. 
Spôsob úhrady dohodne občan s oprávneným poskytovateľom zmluvne. 

 
Článok 4 

Všeobecné podmienky, spôsob poskytovania a výška finančného príspevku 
na zabezpečenie opatrovateľskej služby 

 
1) Mesto môže uzatvoriť zmluvu o zabezpečovaní opatrovateľskej služby v zmysle § 71 ods. 1 

písm. b) zákona o sociálnej pomoci pre občanov mesta vo svojej územnej pôsobnosti s inými 
právnickými osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby.  

2) Mesto, môže poskytovať poskytovateľovi, ktorý poskytuje opatrovateľskú službu podľa zákona 
o sociálnej pomoci, vo vopred dohodnutom rozsahu, určenom v zmluve o poskytovaní 
finančného príspevku medzi mestom a poskytovateľom.     

3) Finančný príspevok možno poskytovať na základe písomnej žiadosti doručenej najneskôr do 
30. septembra v príslušnom kalendárnom roku pred schválením rozpočtu mesta 
zastupiteľstvom.  

4) Mesto s poskytovateľom, uzatvorí písomnú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na 
úhradu nákladov za poskytovanú opatrovateľskú službu. 

5) Zmluva musí obsahovať: 
a) predmet zmluvy, 
b) druh poskytovanej sociálnej služby,  
c) miesto poskytovania sociálnej služby, 
d) čas poskytovania sociálnej služby, 
e) výšku a účel poskytnutia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania, 
f) spôsob vykonávania kontroly použitia finančného príspevku, 
g) dôvody zastavenia výplaty finančného príspevku alebo vrátenia poskytnutého finančného 

príspevku, 
h) dôvody odstúpenia od zmluvy, 
i) sankcie pre zmluvné strany. 

6) V prechodnom období do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na úhradu 
nákladov za poskytovanú opatrovateľskú službu medzi mestom a poskytovateľom mesto 
zabezpečí financovanie poskytovateľa formou dotácie z rozpočtu mesta. 

7) Mesto môže poskytnúť finančný príspevok ak oprávnený poskytovateľ: 
a) poskytuje opatrovateľskú službu občanom mesta, 
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b) neposkytuje opatrovateľskú službu s cieľom dosiahnuť zisk, 
c) vedie ekonomické pohyby v systéme podvojného účtovníctva podľa platných noriem 

v SR a EÚ. 
8) Pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na opatrovateľskú službu je 

mesto oprávnené vykonať kontrolu úrovne poskytovania opatrovateľskej služby.   
9) Výška finančného príspevku na poskytovanie opatrovateľskej služby je v zmysle prílohy  č. 14 

zákona o sociálnej pomoci 100,-Sk za hodinu opatrovateľskej v prepočte na počet hodín 
opatrovateľskej služby poskytovanej v príslušnom období občanom mesta, ktorí spĺňajú 
podmienky na jej poskytovanie. 

10) O celkovej výške finančného príspevku na poskytovanie opatrovateľskej služby pre 
jednotlivých poskytovateľov rozhoduje Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mesta 
na príslušný kalendárny rok. 

11) Finančný príspevok na príslušný rok bude uvoľňovaný štvrťročne dopredu podľa schváleného 
rozpočtu mesta zastupiteľstvom, pričom splátka na prvý štvrťrok bude zaslaná na účet 
oprávneného poskytovateľa najneskôr do 31. januára príslušného štvrťroka. 

12) Výšku finančného príspevku a účel použitia finančného príspevku, spôsob poskytnutia 
a vyúčtovania dohodne mesto s poskytovateľom, každý kalendárny rok v dodatku k písomnej 
zmluve o poskytnutí finančného príspevku po schválení mestského rozpočtu  najneskôr do 
31.decembra. pred aktuálnym rokom . 

13) Poskytovateľ je povinný mestu predkladať priebežnú informáciu o skutočnom rozsahu ním 
poskytovanej opatrovateľskej služby raz za štvrťrok, a to do posledného dňa nasledujúceho 
mesiaca po skončení štvrťroka. Celkové finančné vyúčtovanie oprávnený poskytovateľ 
predloží vo forme analytického členenia výdavkov, uvedením celkových nákladov a celkových 
príjmov danej služby, aby bolo zrejmé, že oprávnený poskytovateľ dodržal podmienku čl. 4, 
ods. 7 písm. b) tohto VZN. 

 
 

Článok 5 
Spôsob a použitie finančného príspevku 

 
 
1) Ak poskytovateľ skončí poskytovanie opatrovateľskej služby v priebehu rozpočtového roka, 

zúčtuje poskytnutý finančný príspevok ku dňu skončenia činnosti. Nevyčerpané finančné 
prostriedky je povinný vrátiť na účet mesta. 

2) V prípade, ak poskytovateľ nenakladá s príspevkom poskytnutým zo strany mesta 
hospodárne a účelne, má poskytovateľ príspevku právo žiadať jeho vrátenie v plnej výške. 

3) Finančný príspevok je určený na bežné výdavky v zmysle ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení a zákona   č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. 

4) V prípade, ak poskytovateľ nedoručí vyúčtovanie v zmluvne dohodnutom termíne, je povinný 
vrátiť mestu finančný príspevok za príslušný štvrťrok v plnej výške do 30 dní odo dňa 
povinnosti vyúčtovania finančného príspevku. V prípade nedodržania tohto termínu má mesto 
právo na penále vo výške 0,1 % za každý deň odo dňa omeškania termínu pre zaslanie 
finančného príspevku zo sumy nevyúčtovaného finančného príspevku až do doby vrátenia 
najviac do výšky poskytnutého finančného príspevku.  

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa  7. 2. 2008. 
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2) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. 
3) Toto VZN  nadobúda účinnosť dňa 1.3.2008.  
 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

 


