Všeobecne závazné nariadenie
Obecného zastupiteI'stva v Nálepkove
c. 3/2003
o menších obecných službách vykonávaných na území obce
Nálepkovo

Obec Nálepkovo podla liSt. § 6 ods. zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v návaznosti na § 7 ods. 6 písmo f)
zákona NR SR c. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov vyd á v a pre územie obce Nálepkovo toto všeobecne závazné
nariadenie:

§1
Základné ustanovenia
1. Všeobecne závazné nariadenie (daIej len VZN) ustanovuje pre výkon
menších obecných služieb organizovaných obcou v súlade s § 3 ods. 3 zák.
SNR C. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
a) rozsah a druh prác
b) sp6sob realizácie výkonu menších obecných služieb
c) podmienky na zabezpecenie výkonu
§2

Rozsah a druh prác
1. V obci Nálepkovo budú menšie obecné služby zamerané na
- výkopové práce
- pomocné murárske a maliarske práce
- likvidácia komunálneho odpadu
- cistenie chodníkov, komunikácií
- úprava priestranstiev (ZŠsMŠ, detské ihriská, park a pod.)
- romášanie obedov, roznášanie dorucovaných zásielok
verejnoprospešné práce vobecných lesoch (zaIesnovanie, vyžínanie,
uhadzovanie haluziny, cistenie a úprava lesných ciest, chodníkov,
studniciek)
"
- administratívne práce v zariadeniach obce
- pomoc pri organizovaní kultúrnych a športových podujatiach
2. Rozsah prác na den bude rozvrhnutých podl'a potreby, maximálne na 4
hodiny.
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§3
Realizácia výkonu
1. Obec na základe zoznamu predloženého Okresným úradom Gelnica o
poberatel'och dávok sociálnej pomoci, ktorí majú trvalý pobyt v obci
Nálepkovo, výzve obcana na výkon menšej obecnej služby.
2. Výkon menšej obecnej služby bude obec realizovat' aj podl'a dohody o
spolupráci pri riešení zamestnanosti podla § 22a zák. c. 387/1996 Z.z. o
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, uzavretej s NÚP-OÚP Gelnica.
Bližšie podmienky realizácie výkonu takejto práce (práva a povinností) sú
predmetom dohody o spolupráci.
3. Obyvatel' obce je povinný vykonávat' menšie obecné služby organizované
obcou, ktoré sú urcené na zlepšenie života, životného prostredia,
ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvatelov obce a sú
vykonávané v záujme obce (§ 3 ods. 3 písmo a) zák. c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
4. V prípade, že poberatel' dávky sociálnej pomoci odmietne vykonávat'
ponúkanú prácu, obec o tejto skutocnosti písomne upovedomí OÚ, odbor
sociálnych vecí, ktorý podl'a platných právnych predpisov rozhodne o krátení
opakovanej dávky sociálnej pomoci.
5. Obcan z dovodu odmietnutia menšej obecnej služby bude v subjektívnom
posúdení hmotnej núdze do tej doby, pokial' ho obec znovu nevyzve na
výkon menšej obecnej služby a obcan ju prijme.
6. Obec Nálepkovo bude zasielat OÚ, odboru sociálnych vecí zoznamy aj tých
obcanov - poberatel'ov dávky sociálnej pomoci, ktorí nastúpili na výkon
menších obecných služieb.
§4

Výnimky
1. Výnimky, ktoré budú akceptované, ak obcan odmietne vykonávat' menšiu
obecnú službu organizovanú obcou:
a) práceneschopnost obcana potvrdená príslušným ošetrujúcim lekárom
b) ak pridelený druh práce nezodpovedá zdravotnému stavu obcana podl'a
vyjadrenia príslušného ošetrujúceho lekára
c) starostlivost' rodica o diet'a do 5 rokov
d) starostlivost' rodica o dlhodobo ta?k:o zdravotne postihnuté diet'a, ktoré si
vyžaduje mimoriadnu starostlivost' alebo osobitne nárocnú starostlivost'
podla rozhodnutia sociálnej poist'ovne, za predpokladu, že diet'a nie je
umiestnené v ZSS
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e) starostlivost' rodica o diet' a, ktoré je podl'a posudku OÚ, odboru
sociálnych vecí t'ažko zdravotne postihnuté, a ako vhodná forma
kompenzácie mu bol a navrhnutá opatrovatel'ská služba a túto vykonáva
rodic
t) starostlivost' obcana o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne
bezvládna, a nie je umiestnená v ZSS
g) obcan, ktorý je podl'a posudku OÚ, odboru sociálnych vecí uznaný za
obcana s t'ažkým zdravotným postihnutím
h) starostlivost' o obcana s t'ažkým zdravotným postihnutím s poberaním
príspevku za opatrovanie
i) obcan vykonávajúci osobného asistenta obcanovi TZP s minimálnym
rozsahom 90 hodí mesacne

§5
Obmedzenia na výkon obecnej služby
1. Podl'a cI. 18 ods. 1 Ústavy SR nikoho nemožno poslat' na nútené práce alebo
nútené služby. Toto ustanovenie podl'a ods. 2 písmo e) citovaného clánku
Ústavy sa nevzt'ahuje na menšie obecné služby.
2. V Dohovore o nútenej alebo povinnej práci C. 29 z roku 1930, vyhlásenom
v zbierke zákonov pod C. 506/1990 Zb. sa v clánku 2 ustanovuje, že výraz
"nútená" alebo povinná práca nebude zahtnat okrem iného:
a) žiadne práce ani služby vymáhané na základe zákonov o povinnej
vojenskej službe pre práce rýdzo vojenskej povahy
b) žiadne práce ani služby, ktoré tvoria súcast' obvyklých obcianskych
povinností obcanov krajiny
c) žiadnu prácu ani službu, ktorá sa od ktorejkol'vek osoby vymáha
v dasledku odsúdenia súdnym rozhodnutím, pokial' sa táto práca alebo
služba vykonáva pod dohl'adom a kontrolou verejného úradu, a pokial' sa
uvedená osoba neprenajíma
a nedáva k dispozícií
súkromným
jednotlivcom, súkromným spolocnostiam ani súkromným právnickým
osobám
d) žiadnu prácu ani službu vymáhanú v prípadoch mimoriadnych okolností,
1. j. v prípadoch vojny, pohromy alebo hroziacej pohromy, ako požiaru,
povodne, hladomoru, zemetrasenia, prudkej epidémie alebo zvieracej
nákazy, a všeobecne všetkých okolností, ktoré ohrozujú alebo by mohli
ohrozit' život alebo normálne životné pomery. všetkého obyvatel'stva
alebo jeho casti
e) menšie obecné služby, ktoré sú vykonávané clenmi obce v jej priamom
záujme, mažu sa preto považovat' za obvyklé obcianske povinnosti
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zástupcovia právo vyjadrit sa ohladne takých služieb
§6

Podmienky zabezpecenia

výkonu menších obecných služieb

1. Obec Nálepkovo zabezpecí:
a) preškolenie v rámci BOZP
b) pracovné a v prípade potreby ochranné pomócky
2. Výkon menšej obecnej služby je bez nároku na mzdu.
§7

Záverecné ustanovenia
1. Všeobecne závazné nariadenie o menších obecných službách vykonávaných
na území obce Nálepkovo bolo schválené Obecným zastupitel'stvom
v Nálepkove dna 24.3.2003.
2. Všeobecne závazné nariadenie o menších obecných službách vykonávaných
na Území obce Nálepkovo nadobÚda úcinnost' dnom 10.4.2003.

V Nálepkove, dna 24.3.2003

a]

Ing.
starosta obce

