
O B E C     R A K O V Á
       

Všeobecne záväzné nariadenie obce Raková o spôsobe určenia úhrady, 
výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú 

službu

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 
Zb.,  v znení  neskorších  predpisov,  zákona  č.  195/1998  Z.z.  o sociálnej  pomoci,  v znení 
neskorších zmien a predpisov, a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov  štátnej  správy  na  obce,  v znení  neskorších  zmien  a predpisov,  sa   na  svojom 
zasadnutí  dňa  24.10.2007 uznieslo  na  tomto  Všeobecne  záväznom nariadení  o spôsobenia 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu 
v obci Raková.

Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

                       

1. Predmetom tohto VZN Obce Raková /ďalej len nariadenie/ je spôsob určenia poskytovania 
opatrovateľskej  služby,  výšky  úhrady  a spôsobu  platenia  za  poskytnutú  opatrovateľskú 
službu na území Obce Raková. 

Čl.2
ÚČEL NARIADENIA

Účelom tohto nariadenia je úprava rozhodovacej pôsobnosti obce Raková to konkrétne 
rozhodovacia pôsobnosť:
     a/ o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 ods. l písm. a/zákona o sociálnej 
pomoci a o úhrade za túto opatrovateľskú službu
     b/o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla 
neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu
    c/o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 zákona o sociálnej pomoci platiť úhradu za 
opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak sa nedohodne a o úhrade s týmito osobami
    d/o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby. 
O znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady za 
opatrovateľskú službu

Čl. 3

OPATROVATEĽSKA SLUŽBA
                        

Jednou z foriem riešenia sociálnej núdze je sociálna služba – opatrovateľská služba, 
ktorá sa poskytuje:

a/ občanovi,  ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 
zabezpečovaní:

⇒ nevyhnutých životných úkonov
⇒ nevyhnutných prác v domácnosti alebo
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⇒ kontaktu so spoločenským prostredím najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej 
reči pre nepočujúce osoby a predčítaním

b/ dieťaťu  do  skončenia  povinnej  školskej  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

c/ matke, ak sa jej:
⇒ súčasne narodili 3 deti a viac
⇒ alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

d/      opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:
⇒ sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
⇒ sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods.2 

zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci/v znení neskorších predpisov/alebo
⇒ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení 

touto nákazou

e/       opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.

f/       Obec určí zamestnanca, ktorý bude žiadateľovi poskytovať         opatrovateľskú službu.

g/      Obec poskytuje opatrovateľskú službu občanovi s trvalým pobytom na území obce 
Raková, ktorý o túto službu požiada.
                                    

Čl. 4
ZASADY ZAVÁDZANIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

1/       Žiadosť so žiadateľ podá sám alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade 
v Rakovej na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tohto nariadenia.

2/       Žiadosť obecný úrad zaeviduje do podacieho denníka  podľa dátumu  doručeni.a 

3/       Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

⇒    vyplnené tlačivo žiadosti          
⇒ potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb     /manžel, manželka 

deti/ v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť a za posledných 12 
mesiacov pred podaním žiadosti

⇒ u dôchodcov fotokópiu  posledného rozhodnutia o výške dôchodku a rozhodnutia 
o dôchodku za predchádzajúci rok 

4/          V prípade, že žiadosť nebude kompletná, správny orgán, ktorým je obec, konanie 
preruší a stanoví lehotu na doplnenie žiadosti v zmysle zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom 
konaní.

5/          V prípade, že žiadosť je kompletná, sociálny pracovník obce a člen sociálno-zdravotnej 
komisie stanovenej obecným zastupiteľstvom, do 30 dní vykonajú šetrenie v domácnosti 
žiadateľa. Záznam zo šetrenia bude uvedený v žiadosti. 

6/         Sociálny pracovník obecného úradu vypracuje rozhodnutie o poskytnutí resp. 
neposkytnutí opatrovateľskej služby.

7/        Podklady pre rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej služby sú:
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- týždenný harmonogram jednotlivých úkonov s určením dĺžky týždenného 
pracovného úväzku

- mesačný harmonogram jednotlivých úkonov
- stanovenie výšky mesačnej úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby

8/       Starosta obce vydá rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej služby a o úhrade za túto 
službu.

Čl.5

ÚČASŤ RODINY NA ÚHRADÁCH

         Ak opatrovaný nebude schopný uhrádzať platbu za opatrovateľskú službu, Obec Raková 
bude požadovať úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov.

ČL.6

SPOSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
                     

1/ Úhrada  za  opatrovateľskú  službu  v kalendárnom  mesiaci  sa  určí  podľa  rozsahu 
poskytovaných  nevyhnutných  životných  úkonov,  nevyhnutných  prác  v domácnosti 
a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na pracovné dni, t.j. 20 
kalendárnych dní.

Výška úhrady pre každý jednotlivý prípad bude určená výmerom.

2/ Výška  úhrady  za  nevyhnutné  životné  úkony,  nevyhnutné  práce  v domácnosti 
a zabezpečenie  kontaktu  so  spoločenským  prostredím,  poskytované  v rámci 
opatrovateľskej služby, je uvedená v prílohe č. 1.

Čl. 7

SPOSOB PLATENIA ÚHRADY ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

a/ Občan  vykoná  úhradu  za  poskytnutú  opatrovateľskú  službu  v príslušnom  mesiaci  do 
pokladne obce, poštovou poukážkou, prípadne príkazom na úhradu v peňažnom ústave.

b/ Finančné  prostriedky,  získané  ako  úhradu  za  prevedenú  opatrovateľskú  službu,  budú 
účtované osobitne - oddiel opatrovateľská služba.

Čl. 8

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

        Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
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Čl. 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     
1. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vo veci opatrovateľskej služby vydaného Obcou 
Raková je Krajský súd Žilina.

2.Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách 
za  opatrovateľskú  službu  na  území  obce  Raková  vykonáva  príslušná  komisia  Obecného 
zastupiteľstva  v Rakovej  a hlavný  kontrolór  Obce  Raková  v zmysle  platných  právnych 
predpisov.
 
3. Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší  VZN Obce Raková o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu zo dňa 1.3.2003.

4.Toto  VZN  bolo  prerokované  a schválené  obecným  zastupiteľstvom  v Rakovej  dňa: 
24.10.2007 pod číslom uznesenia 9/2007 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.

Anton Heglas
starosta obce

Vyvesené: 25.10.2007

Zvesené:

4



O B E C     R A K O V Á

Príloha č. 1

A. Nevyhnutné životné úkony      A      B 
 Občan   Dieťa            

   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 10,- Sk/deň 10,- Sk/deň            

   b,  kúpanie vrátane umytia vlasov                  10,- Sk/deň    10,- Sk/deň                 

   c,  donáška obeda, dovoz obeda alebo iného
        teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla
        a pri pití 15,- Sk/deň  15,- Sk/deň           

   d,  dohľad           20,- Sk/deň  20,- Sk/deň           

   e, starostlivosť a výchova nahrádzajúca
       prirodzené rodinné prostredie           25,- Sk/deň  25,- Sk/deň  

B. Nevyhnutné práce v domácnosti

a,   donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie
popola, donáška vody, kúrenie
vo vykurovacích telesách a ich čistenie 15,- Sk/deň    15,- Sk/deň         

b,   nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti
súvisiace s prevádzkou domácnosti          25,- Sk/deň    25,- Sk/deň        

c,   práce spojené s udržiavaním domácnosti      80,- Sk/deň   80,- Sk/deň      

d,   príprava a varenie raňajok, obeda,
      prípadne olovrantu alebo večere          40,- Sk/deň   40,- Sk/deň       

e,   pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej
bielizne a ostatnej bielizne           20,- Sk/deň    20,- Sk/deň       

C. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

a,   sprievod na kultúrne podujatia, 
  na telovýchovné podujatia a iné

verejné podujatia 10,- Sk/deň     10,- Sk/deň        
b,   sprievod na vybavenie úradných                                         

záležitostí                                                  20,- Sk/deň       20,- Sk/deň  
c,   sprievod na lekárske vyšetrenia                   20,- Sk/deň       20,- Sk/deň    

 

Výška úhrady sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 15, odst. 1, 
písm. a/ a b/ a § 15. odst. 2 zákona č. 195/1998 Z.z.
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Príloha č. 1
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