Obecné zastupiteľstvo v Dedinkách
na svojom zasadnutí dňa 17.4.2008 podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6
Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedinky č.19/2008
o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby v pôsobnosti územnej
samosprávy obce
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby
v pôsobnosti územnej samosprávy obce (ďalej len „nariadenie") upravuje v súlade so
zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov: spôsob určenia
úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu v pôsobnosti
územnej samosprávy obce.
§2
Opatrovateľská služba
Opatrovateľskú službu možno poskytnúť občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
1, nevyhnutných životných úkonov
2, nevyhnutných prác v domácnosti
3, kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom na kultúrne a spoločenské
podujatia.
O opatrovateľskú službu môže požiadať iba občan obce, ktorý je v obci Dedinky prihlásený na
trvalý pobyt. Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby musí byť v písomnej forme.
Rozsah opatrovateľskej služby určí Obecný úrad v Dedinkách na základe odporúčania lekára
a komisie pre sociálne veci, ktorá je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva.

§3
Určovanie spôsobu úhrady za opatrovateľskú službu a výška úhrady za opatrovateľskú
službu v domácom prostredí
(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín za
poskytnuté nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní.
(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi
opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
doručenou poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce
(3) Ak sa opatrovateľská služba neposkytovala celý mesiac, občan platí úhradu len za tie dni, za
ktoré mu bola opatrovateľská služba skutočne poskytnutá a to tak, že sa vypočíta priemerná
úhrada za 1 deň a násobí sa počtom dní vykonávanej opatrovateľskej služby.
(4)Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.
(5) Zoznam úkonov opatrovateľskej služby a výšku úhrad za opatrovateľskú službu upravuje
tohto nariadenia.

§5
Rozsah poskytnutých úkonov a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v
domácnosti
I. nevyhnutné životné úkony:
1. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na a z vozíka (lôžka)
2. kúpanie vrátane umytia vlasov
3. donáška obeda
4. pomoc pri podávaní stravy a umytie riadu použitého pri tomto úkone
5. starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie
6. dohľad
II. nevyhnutné práce v domácnosti:
1.
donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie
2.
nákup (v najbližšej obchodnej sieti)
3.
ďalšie činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti
4.
príprava na varenie jedla
5.
upratovanie
6. pranie a žehlenie
III. kontakt so spoločenským prostredím so sprievodcom
1. na lekárske vyšetrenie
2. na vybavenie úradných záležitostí
3. do a zo školy, do a zo zamestnania
4. na kultúrne, telovýchovné a na iné verejné podujatia
§6
Výška úhrady za úkony v rámci opatrovateľskej služby
výška úhrady za :
- opatrovateľskú službu je 10,- Sk/l hodina
- donášku obeda je 10,- Sk/deň a osobu,
- práce spojené s udržiavaním domácnosti je 40,- Sk/1hodina

§7
Záverečné ustanovenia
1, Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dedinkách dňa 17.4.2008 uznesením
číslo 9/1/2008
2, Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí 15. dňa ad jeho zverejnenia na úradnej tabuli
obce Dedinky.

Milan Ogurčák
starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 31.3.2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 18.4.2008

