Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 obce Šarovce o náhradách za
poskytovanú opatrovateľskú službu
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 71 písm.
a) ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, a § 2 zákona č.125/1998 Z.z.
o životnom minime a ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších
zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):
Čl. 1
Opatrovateľskú službu môže obec poskytovať:
a) svojim občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby

pri zabezpečovaní
1. nevyhnutných životných úkonov
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo
3. kontaktu so spoločenským prostredím , najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej
reči pre nepočujúce osoby a pred čítaním
b) dieťaťu do skončenia povinnej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť
o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan,
ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe
rozhodnutia príslušného orgánu.
Opatrovateľskú službu poskytuje obec na základe žiadosti občana a na základe odporúčania
zdravotníckeho zariadenia. Opatrovateľská služba poskytuje prednostne v byte občana.
Čl. 2
Opatrovateľská služba zahŕňa nasledovné formy pomoci:
1) nevyhnutné životné úkony
2) nevyhnutné práce v domácnosti
3) zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

Čl. 3
Nevyhnutné životné úkony a sadzby za ne:
sadzba
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z
lôžka, pomoc pri použití WC

0,23€/deň

b) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc

pri podávaní jedla a pri pití

0,29€/deň

c) dohľad

0,33€/hod.

Nevyhnutné práce v domácnosti a sadzby za ne:
sadzba
a) donáška uhlia, dreva, vymetanie popola, donáška vody, kúrenie
vo vykurovacích telesách a ich čistenie
0,29€/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti

0,49€/deň

c) práce súvisiace s udržiavaním domácnosti – upratovanie

1,65€/deň

d) príprava a varenie raňajok, obeda, olovrantu alebo večere

0,49€/deň

e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne

0,23€/kg

Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne, telovýchovné alebo iné verejné podujatie

0,16€/deň

b) vybavenie úradných záležitostí

0,16€/deň

c) sprievod na lekárske vyšetrenie

Čl. 4

a) Výška úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu stanoví podľa druhu a rozsahu
poskytovanej služby.

b) Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu ak je jeho príjem
a príjem osôb, ktoré sa spoločne posudzujú je nižší ako 1,2 násobok sumy životného
minima ustanoveného osobitným predpisom, alebo ak sa rovná 1,2 násobku tejto sumy.
c) Ak príjem občana presahuje 1,2 násobok životného minima, občan platí za poskytnutú

opatrovateľskú službu úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto
občanovi zostala z jeho príjmu čiastka 1,2 násobku sumy životného minima ustanoveného
osobitným predpisom.
d) V prípade, že občan neplatí úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu z dôvodu, že

jeho príjem nedosahuje sumu 1,2 násobku životného minima, alebo platí iba časť úhrady
obec požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov.
Čl. 5
O priznaní opatrovateľskej služby a výške úhrady za poskytnutú službu rozhoduje
obec v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Úhrada sa platí poštovou
poukážkou alebo v pohotovosti do pokladne obce 15. dňa za predchádzajúci mesiac.
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané na obecnom zastupiteľstve dňa

17.2.2003. a nadobúda účinnosť 16-dňom po zverejnení na úradnej tabuli v obci.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Šarovce sa na tomto dodatku k Všeobecne záväznému
nariadeniu o náhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu č. 2/2003 uznieslo dňa
15.12.2008.
3) Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

V Šarovciach dňa 17.2.2003.

JUDr. Judita Trníková
starostka obce

