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Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2008
o poskytovaní opatrovateľskej služby
Obec Kunerad v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzne nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby, (ďalej len ,,VZN"), ktoré
upravuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
1. nevyhnutných životných úkonoch
2. nevyhnutných prácach v domácnosti
3. kontaktu so spoločenským prostredím
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzne nariadenie stanovuje spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a
výšku úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a spôsob, formu a podmienky poskytovania
opatrovateľky občanom v sociálnej núdzi.
2. Administratívnoprávnu agendu opatrovateľskej služby vykonáva Spoločný obecný úrad v
Rajeckých Tepliciach, úsek sociálnej pomoci.
§2
Spôsob, forma podmienky poskytovania opatrovateľky z povolania občanovi v
sociálnej núdzi
1. Po podaní žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby obec vykoná sociálne šetrenie a stanoví
potrebnosť a rozsah poskytnutia opatrovateľskej služby.
2. Občanovi, ktorý žiada o poskytnutie opatrovateľskej služby, obec stanoví na základe šetrenia
opatrovateľku, ktorá mu zabezpečí úkony priznané na rozhodnutí v potrebnom rozsahu a čase.
3. Ak žiadateľ, občan v sociálnej núdzi odkázaný na pomoc inej osoby odmietne obcou stanovenú
opatrovateľku z osobných dôvodov / napr. žiada o zabezpečenie opatery rodinným príslušníkom a
pod. / a napriek tomu obec neuzná dôvody žiadateľa ako opodstatnené, pre aké by nemala byť
práca obcou stanovenej opatrovateľky zabezpečená, obec túto žiadosť zamietne vydaním
rozhodnutia o nepriznaní opatrovateľskej služby.
4. Dôvody, pre ktoré nemôže byť obcou stanovená opatrovateľka pre prácu v domácnosti u
žiadateľa sú:
a) ak žiadateľ trpí duševným ochorením, ktorým môže vážne ohroziť opatrovateľku /záznam o
zdravotnom stave žiadateľa poskytne obvodný lekár, ktorý vpíše diagnózy žiadateľa do návrhu pre
poskytnutie opatrovateľskej služby a doporučí alebo nedoporučí opatrovateľskú službu žiadateľovi/,
b) negatívne správanie žiadateľa voči stanovenej opatrovateľke,
c) iné, zvlášť dôležité dôvody pre ktoré by bola práca v domácnosti žiadateľa znemožnená.
§3
Spôsob, forma a podmienky poskytovania opatrovateľskej služby rodinným príslušníkom
Štatút domáceho zamestnanca
1. Práca opatrovateľa/ky v domácnosti sa vymedzuje na nevyhnutné životné úkony, ktoré si žiadateľ
nedokáže pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sám zabezpečiť .
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2. Práca opatrovateľa/ky v domácnosti / rodinný príslušník / sa stanovuje aj v nevyhnutných
prípadoch, ako sú uvedené v § 2 ods. 4 VZN.
3. Časový úväzok opatrovateľa/ky v domácnosti sa stanovuje na maximálne 2 hodiny denne v
závislosti od rozsahu potrebných úkonov. Inak stanovený pracovný čas opatrovateľa/ky v
domácnosti môže byť stanovený len v zvlášť závažných dôvodoch, ktoré objektívne prehodnotí obec
a Spoločný obecný úrad, úsek sociálnej pomoci, / nevyhnutná potreba opatrovateľskej služby v
prípade, že občan je v čakacej lehote o priznanie príspevku za opatrovanie, onkologické ochorenia
a pod. /
4. Zvyšný časový rozsah úkonov musí žiadateľovi zabezpečiť rodinný príslušník, tak ako to
stanovuje zákon 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov -vzájomná rodinná
starostlivosť.
5. V zvlášť špecifických prípadoch je možné vziať do pracovného pomeru ako
opatrovateľa/ku
občana, ktorý poskytuje starostlivosť občanovi v sociálnej núdzi a nie je priamym rodinným
príbuzným žiadateľa.
6. V prípade objektívnych dôvodoch, pre ktoré obec nebude môcť poskytovať prácu opatrovateľom
v domácnosti - rodinným príslušníkom, /finančné dôvody, neplnenie si práce opatrovateľa/ky a
pod./, je oprávnená obec zrušiť prácu opatrovateľa/ky v domácnosti a nahradiť ju obcou
stanovenou opatrovateľkou, čím žiadateľovi, občanovi aj naďalej zabezpečí riešenie jeho sociálnej
núdze. Ak ju bude žiadateľ, občan odmietať platí ustanovenie § 2 ods. 3
7. Za priameho rodinného príslušníka sa v tomto znení pre opatrovateľskú službu považuje manžel,
manželka, rodič, alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti rodičov na základe rozhodnutia
príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd
stanovil za opatrovníka, dieťa, starý
rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, /zákon č. 45/2004 NR SR, § 64 a, ods.
2/.
§4
Stanovenie, spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za
poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Občan, je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu zo svojho príjmu a majetku. Na účely
úhrady za opatrovateľskú
službu sa za príjem považuje, aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
občana, ktorému sa služba poskytuje. Občan nie je povinný platiť za opatrovateľskú službu ak jeho
príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší, alebo sa rovná 1,2 násobku sumy životného
minima, ustanoveného osobitým predpisom. Úhrada sa potom požaduje postupne od manžela,
manželky, detí alebo rodičov, podľa § 45 zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahposkytovaných
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenie kontaktu
so spoločenským prostredím v prepočte na počet dní poskytovanej služby.
3. Úhrada sa počíta podľa skutočne poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby a občanovi sa
časť úhrady vráti, alebo tento občan doplatí časť úhrady v kalendárnom mesiaci. Občan je povinný
celkovú úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu zaplatiť najneskôr do 25. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
4. Výška úhrad za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím v rámci poskytovania opatrovateľskej služby je za:
1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri obliekaní, pomoc pri presune na vozík
a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 0,24 €/deň,
b) kúpanie vrátane umytia vlasov 0,33 €/deň,
c) donáška obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 0,34 €/deň,
d) dohľad 0,40 €/deň

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich
čistenie 0,30 €/deň,
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c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 0,66 €/deň,
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere 0,57 €/deň,
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 0,24 €/kg
3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na vybavovanie úradných záležitostí 1 €/deň,
b) sprievod k lekárovi bez poplatku,
c) sprievod na kultúrne podujatia a iné verejné podujatia 0,24 €/deň.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o ktorom rokovalo OZ 13.11.2008, bol vyvesený
14.11.2008.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kunrad 8. decembra 2008.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2006 poskytovanie opatrovateľskej
služby, schválené OZ zo dňa 12.12.2005.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2009

VKunerade, 09.12.2008

Daniel Zelenay
starosta obce

