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                                Úpravu Všeobecne záväzného  nariadenia  
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             O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady  a spôsobe platenia 

                                   úhrady za opatrovateľskú službu 
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                                                           OBSAH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                      §  1 

                                                         Úvodné ustanovenie 

 

Toto VZN upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  spôsob určenia 

úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 

 

                                                                      

                                                                        § 2 

                             Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 

 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá  

     a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa 

         prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a 

     b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

         domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 

         službách.   

2.  Opatrovateľskou službou sú poskytované jednotlivé úkony uvedené v prílohe č. 1 tohto 

     VZN  

3.  Rozsah jednotlivých úkonov  bude určený individuálne  na základe lekárskej a sociálnej 

     posudkovej  činnosti, a to v hodinách. 

 

 

                                                                                                                               

                                                                  § 3 

                            Okruh osôb, ktorým sa neposkytuje opatrovateľská služba 

 

1.  Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,  

     a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba  

     b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie 

        podľa osobitného predpisu, okrem obdobia, kedy je fyzickej osobe vykonávajúcej   

       opatrovanie poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť alebo odľahčovacia služba. 



       Opatrovateľskú službu je možno v tom prípade poskytnúť v rozsahu najviac 8 hodín 

        mesačne. 

    c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 

    d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri 

        ochorení touto nákazou. 

 

                                                                 

                                                                §. 4 

                                   Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby 

 

1.  Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína podaním písomnej žiadosti o 

     o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej osoby.  

2. Odkázanosť na sociálnu službu sa vyhotovuje na základe lekárskeho posudku a sociálneho 

      posudku. 

      a) lekársky posudok: 

          – žiadateľ o službu predloží svojmu zmluvnému lekárovi na vyplnenie tlačivo 

             lekárskeho nálezu, 

          -  na základe vyplneného návrhu posudzujúci lekár / zmluvný s obcou / určí stupeň 

             odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby, 

       b) sociálny posudok 

           - vykonáva sociálny pracovník obce a zhodnocuje individuálne predpoklady 

             žiadateľa, jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho začlenenie do 

             spoločnosti.     

        

3.  K písomnej  žiadosti je občan povinný predložiť: 

     a)  potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok 

     b)  vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa. 

     c)  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,  

   

4.  Opatrovateľskú službu Obce Raková poskytuje v závislosti na svojich finančných 

      možnostiach. 

 

 5. Konanie pri uplatňovaní nároku na opatrovateľskú službu sa riadi osobitným zákonom č.         

      71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

                                                            

                                                                §  5 

                     Spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu 

 

1.  Obec Raková  je povinná uzatvoriť s prijímateľom služby  zmluvu o poskytovaní 

     opatrovateľskej služby. 

 

2. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu podľa 

    svojho príjmu a majetku. Po jej zaplatení mu musí zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 

    1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú 

    osobitným predpisom.  

 

3.  Pri výpočte úhrady za opatrovateľskú službu obec vychádza z výšky ekonomicky 

oprávnených nákladov za predchádzajúci rok Rozsah  ekonomicky oprávnených nákladov 

je definovaný  v  § 72, odst. 5  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Na účely určenia výšky úhrady sa od ekonomicky oprávnených nákladov odpočíta 



priemerná suma, ktorá sa určí ako podiel súčtu súm finančného príspevku podľa prílohy 

č. 5 zákona o sociálnych službách, ktoré zodpovedajú príspevku pri poskytovaní terénnej 

sociálnej práce a stupňu odkázanosti jednotlivých prijímateľov sociálnej služby a počtu 

prijímateľov sociálnej služby. 

            Suma úhrady za opatrovateľskú službu nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky       

     oprávnené náklady.             

 

 Výška úhrady za opatrovateľskú službu: 

 

0,60 € za 1 hod. poskytnutej sociálnej služby. 

 

 

4. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa 

     opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

 

                                                                     § 6 

                                                     Prechodné ustanovenia  

 

1.  Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa  zákona účinného do 

     31.12.2008 sa považuje za odkázanú na túto službu najdlhšie do 31.12.2010. 

 

2.  Obec Raková začne konať z vlastného podnetu vo veci prehodnotenia stupňa odkázanosti 

     fyzickej osoby na pomoc inej  fyzickej osoby postupne od 01.01.2009 do 30.09.2010. 

                                                                                                                 

 

                                                                     § 7 

                                                       Záverečné ustanovenia  

 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

     Raková dňa  25.6.2009  pod č. 20.5./2009. 

 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  10.7.2009. 

 

 

 

 

                                                                                            Anton Heglas 

                                                                                            starosta obce 

 

                                                                           

                              

 

 

 

 

 


