
Návrh  
 

Dodatku č. 1  
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2009 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

v Meste Rajec 
 

 
    Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 sa uznieslo na vydaní tohto dodatku : 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 2/2009 sa mení a dopĺňa takto : 
 
1. V Časti I.  čl. 1 odsek (1) sa za písm. a) vkladajú nové písmená b) a c),  ktoré znejú : 

„b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 
c) podporné služby - odľahčovacia služba“ 

 
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g) 
 
2. Vkladá sa Časť IIa, ktorá znie: 

„Časť IIa 
SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI – POMOC PRI OSOBNEJ 

STAROSTLIVOSTI O DIEŤA 
 

Čl. 2a 
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, jej rozsah a oprávnené osoby 

 
(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, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu 
starostlivosť o dieťa. 

(2)  Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti 
o dieťa a domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, 
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa. 

(3)  Za dôvody, pre ktoré 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 považujú najmä 

a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného 
z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu, 



b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch alebo viac detí 
súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí. 

 
Čl. 4a 

Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú pomoc 
pri osobnej starostlivosti o dieťa 

 
(1) Na spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti 

o dieťa sa primerane použijú ustanovenia  Čl. 4 ods. (1) až (7). 
(2) Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa stanovuje v sume 1,00 € za 1 

hodinu poskytovanej služby.“ 
 

3. Vkladá sa Časť IIb., ktorá znie :  
„ Časť IIb. 

PODPORNÉ SLUŽBY – ODĽAHČOVACIA SLUŽBA 
 

Čl. 2b 
Odľahčovacia služba, jej rozsah a oprávnené osoby 

 
(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje 

fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osobe, ktorá 
opatruje“), ktorou sa  poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, 
nemôže opatrovanie vykonávať. 

(2) Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho 
zhoršenia. 

(3) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. 
Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť 
v nasledujúcom kalendárnom roku. Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si 
voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za celý 
deň. 

(4) Počas poskytovania odľahčovacej služby Mesto Rajec, ako poskytovateľ sociálnej 
služby, poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím terénnu sociálnu 
službu t.j. opatrovateľskú službu. 

(5) Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu 
službu sa na účel poskytnutia odľahčovacej služby považuje za splnenú na základe 
predloženého posudku vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 
účely kompenzácie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 

(6) Žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby musí fyzická osoba podať Mestu Rajec 
najmenej 14 dní pred dňom začatia poskytovania sociálnej služby. 

 



Čl. 4b 
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú 

odľahčovaciu službu 
 

(1) Pre spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanie odľahčovacej 
služby sa primerane použijú ustanovenia  Čl. 4 ods. (1) až (7). 

(2) Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje v sume 1,50 € za 1 hodinu poskytovanej 
služby.“ 

 
4. Časť II., čl.4 ods.(7) sa mení nasledovne : 
  (7)  Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.  
 
 
 
 
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 2/2009 bol schválený na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa ............................ uznesením č. ....................... 
a nadobúda účinnosť 01.07. 2011. 
 
 
 
 
V Rajci, dňa 9.6.2011                                 Ing. Ján R y b á r i k 

primátor mesta 


