
     

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palín 

č. 3/2020 

o rozsahu poskytovania služieb, formou sociálnej výpomoci, pre občanov 

obce Palín a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov 

a určené skupiny občanov  

 

 

Obec Palín vydáva v zmysle par. 1 ods. 2 a par. 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov všeobecne záväzné nariadenie Obce Palín 

o rozsahu poskytovania služieb, formou sociálnej výpomoci, pre občanov obce Palín 

a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov.  

 

čl. 1 

Účel 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN ) je: 

a) určiť rozsah a podmienky poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti,  

b) určiť podmienky výšky úhrady a spôsob úhrady za poskytovanie týchto služieb. 

 

Nižšie uvedené služby – ako dobrovoľnú výpomoc obce pre dôchodcov a určené skupiny 

občanov obce sa poskytujú fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Palín, ktoré:  

a)   dovŕšili dôchodkový vek a sú poberateľmi starobného dôchodku,  

b) majú ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý preukážu 

rozhodnutím príslušného orgánu,  

c)   nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb ( základné životné potreby sú ubytovanie, strava, nevyhnutné ošatenie, obuv a 

nevyhnutná základná osobná hygiena ). 

 

čl. 2 

Spoločné stravovanie  

 

1. Obec  poskytuje službu: spoločné stravovanie, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre 

dôchodcov a určené skupiny občanov obce. 

2. Stravovanie je zabezpečené formou donášky obeda do bytu občana  z kuchyne  ZŠ obce 

Súčasťou donášky obeda je aj podanie  jedla a umytie riadu. 

 

čl. 3 

Úkony starostlivosti o domácnosť občana 

  

1. Obec  poskytuje túto službu, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc,  súčasťou ktorej je: 

- bežné upratovanie v domácnosti občana – vysávanie, utieranie prachu, čistota kuchyne, 

kúpeľne a toalety, ak je súčasťou bytu občana,  

- pranie a žehlenie bielizne a šatstva, ak súčasťou bytu občana je pračka, žehlička a pracie 

prostriedky , 

- nákup potravín a iného spotrebného tovaru. 

 



     

 

čl. 4 

Základné sociálne aktivity  

 

1.  Obec  poskytne túto službu, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc,  súčasťou ktorej je: 

- sprievod občana  k lekárovi, 

- donáška liekov do bytu občana.   

 

čl. 5 

Výška úhrady občana za služby poskytované formou dobrovoľnej sociálnej výpomoci  

 

Sociálna výpomoc Úhrada občana Úhrada obce 

Stravovanie:  

(obed + donáška obeda) 

--- 0,36 € 

Upratovanie v byte občana: 

(1 h.) 

0,50 € --- 

Pranie a žehlenie (1 h.) 0,50 € --- 

Nákup potravín a iného 

spotrebného tovaru 

0,15 € --- 

 

 

čl. 6 

Postup pri poskytovaní  služieb formou dobrovoľnej sociálnej výpomoci  

 

1. Vyššie uvedené sociálne výpomoci sa poskytujú na základe písomnej žiadosti občana. 

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci z rozpočtu obce musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko žiadateľa, 

b) údaje o príjmových pomeroch žiadateľa: 

- rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške starobného dôchodku 

- údaje o invalidnom dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo 

posudku Sociálnej poisťovne), 

- v prípade, ak je žiadateľ poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, 

potvrdenie z úradu práce a sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní dávky a príspevkov 

v hmotnej núdzi, 

- údaje o všetkých iných príjmoch. 

 

2. Obec písomne oznámi občanovi – záujemcovi o sociálnu výpomoc – poskytnutie 

požadovanej služby s uvedením predpokladanej sumy za výpomoc. 

 

3. Občania obce, ktorým bolo oznámením umožnené využívať službu, hradia poplatok za 

službu priamo do pokladne obce, kde im bude vydaný príjmový doklad. 

 

4. Služba sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči obci (daň 

z nehnuteľnosti, komunálny odpad, poplatok za psa atď.). 

 

5. Obec si vyhradzuje právo neposkytovať túto službu v prípade vyčerpania schválených 

finančných prostriedkov na úhradu tejto služby v príslušnom rozpočtovom roku. Túto 

skutočnosť oznámi  občanovi obce. 

  

6.  Sociálna výpomoc: 



     

 

- stravovanie sa poskytuje každý pracovný deň, okrem dní školských prázdnin, 

- upratovanie sa poskytuje 1 x týždenne, 

- pranie a žehlenie – 1 x týždenne 

- nákup potravín a iného spotrebného tovaru – podľa požiadavky občana, 

- sprievod k lekárovi a donáška liekov – podľa požiadavky občana. 

 

7. Vyššie uvedené služby, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc obce, bude obec zabezpečovať  

prostredníctvom zamestnancov, na základe Dohody o pracovnej činnosti. 

 

čl. 7 

Účinnosť 

 

1. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Palín dňa 9.9.2020. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia v Obecnom 

zastupiteľstve obce Palín. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo v Palíne schválilo toto VZN na svojom zasadnutí dňa ........... 

23.9.2020 uznesením č.19. 

 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce 

Palín. 

 

 

 

 

 

           

 

          Tibor Tomko 

                                                                                                                      starosta obce 


