VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
OBCE ČERVENÍK
č. 1/2008
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby občanom obce Červeník
a úhradách za ich poskytovanie
Obecné zastupiteľstvo v Červeníku podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 3
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov s použitím § 11 ods. 4 písm. g) cit. zákona, zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov a na základe § 2 písm. d) zákona č. 416/2001
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Červeník o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby občanom obce Červeník a úhradách za ich poskytovanie

Návrh vyvesený dňa: 14.1.2008
Návrh zvesený dňa: 30.1.2008
Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 31.1.2008
Nadobúda účinnosť dňa: 15.2.2008

Ing. František Červený
starosta obce
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ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje podmienky poskytovania opatrovateľskej
služby v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
stanovuje spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby
v pôsobnosti obce Červeník.
2. Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť iba občanovi s trvalým pobytom na území obce
Červeník, v osobitných prípadoch aj s prechodným pobytom na území obce Červeník
u svojich najbližších príbuzných, ktorí majú trvalý pobyt v Červeníku.
3. Podmienkou pre poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Červeník je odporučenie
zdravotníckeho zariadenia alebo rozhodnutie príslušného orgánu o odkázanosti občana na
poskytovanie opatrovateľskej služby.
4. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa zákona
č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení, ak jeho príjem a príjem spoločne
posudzovaných osôb je vyšší ako 1,2 násobok životného minima.
5. Ak je príjem občana a príjem spoločne posudzovaných osôb rovný alebo nižší ako 1,2
násobok životného minima, občan nie je povinný platiť za poskytnutú sociálnu službu.
6. V prípade, že nastane situácia podľa bodu 5 tohto článku, poskytovateľ služby je povinný
požadovať úhradu postupne od manžela, manželky, detí a rodičov, príp. od osôb, ktoré
majú vyživovaciu povinnosť voči občanovi, ktorému sa poskytuje služba podľa tohto
VZN.
7. Na poskytovanie opatrovateľskej služby sa primerane použije zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení, zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom
znení, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

ČASŤ II.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Čl. 2
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba ako organizovaná činnosť je jedným z druhov sociálnych služieb,
ktoré pomáhajú občanovi riešiť jeho hmotnú núdzu alebo sociálnu núdzu.
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2. Opatrovateľskou službou sa občanovi, ktorý je v zmysle § 15 zákona č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci na túto službu odkázaný, poskytuje pomoc pri zabezpečovaní:
a) nevyhnutných životných úkonov:
- bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,
- kúpanie vrátane umytia vlasov,
- donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla
a pri pití,
- starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie,
- dohľad
b) nevyhnutných prác v domácnosti:
- donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie,
- nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,
- práce spojené s udržiavaním domácnosti,
- príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,
- pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne
c) kontaktu so spoločenským prostredím:
- sprievodom (na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy,
zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia),
- tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby (pri lekárskom vyšetrení, pri
vybavovaní úradných záležitostí),
- predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí
3. Rozsah opatrovateľskej služby podľa bodu 2 tohto článku stanoví poskytovateľ služby
v rozhodnutí o poskytovaní opatrovateľskej služby s prihliadnutím na oprávnené potreby
občana podľa jeho zdravotného stavu, rodinných pomerov a životných podmienok.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch spravidla v čase od 7.00 hod. do
15.00 hod. alebo v čase určenom v pracovnej zmluve.
5. Opatrovateľská služba sa neposkytuje občanovi, ktorý:
a) poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b) má zabezpečené celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58
ods.2 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci,
c) má nariadenú karanténu pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou,
d) je umiestnený v zariadení sociálnych služieb,
e) svoj majetok tvoriaci nehnuteľnosť daroval inej osobe pred poskytnutím, alebo počas
poskytnutia opatrovateľskej služby,
f) žije v spoločnej domácnosti s priamym príbuzným a tento nie je zamestnaný alebo
nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť,
g) 2 mesiace po sebe nasledujúce neuhradil úhradu za opatrovateľskú službu
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6. Rodinnému príslušníkovi, ktorý bude prijatý do pracovného pomeru ako opatrovateľ/ka sa
môže stanoviť maximálny pracovný úväzok 10 hodín týždenne. Podľa zákona č. 36/2005
o rodine v súlade s § 66, 67, 68, 69 má občan vyživovaciu povinnosť voči rodičom, resp.
voči blízkemu rodinnému príslušníkovi.
Čl. 3
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady
za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci, ktorú je povinný uhrádzať
opatrovaný sa určí ako súčin počtu hodín odpracovaných za deň, počas ktorých je
občanovi poskytovaná starostlivosť pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných
prácach v domácnosti a zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím a stanovenej
hodinovej sadzby za vykonávanie týchto činností a skutočného počtu dní v príslušnom
kalendárnom mesiaci, počas ktorých bola opatrovateľská služba poskytovaná.
2. Výška úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej služby, uvedené v Čl. 2, ods. 2 tohto
VZN, je stanovená na 30 Sk na hodinu výkonu.
3. Občan nie je povinný platiť úhradu za úkony uvedené v Čl. 2, ods. 2, písm. c) za
tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a za predčítavanie pre nevidiacich pri
vybavovaní úradných záležitostí.
4. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do 10-teho dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca buď formou peňažnej poukážky, bezhotovostným prevodom alebo
v hotovosti priamo do pokladne Spoločného obecného úradu v Hlohovci, ktorý
zabezpečuje administratívnu agendu opatrovateľskej služby pre obec Červeník.

ČASŤ III.
Čl. 4
Postup pri poskytovaní opatrovateľskej a prepravnej služby
1. Opatrovateľská služba sa poskytne na základe písomnej žiadosti občana, ktorú predloží na
Obecný úrad Červeník (ďalej len obecný úrad).
2. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a údaje spoločne posudzovaných osôb,
údaje o ekonomickej a sociálnej situácii, odôvodnenie žiadosti o poskytnutie služby
a povinné prílohy k žiadosti, dokazujúce opodstatnenosť služby.
3. O poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrady za jej poskytovanie rozhodne obec
Červeník zastúpená starostom obce s prihliadnutím na zdravotný stav, rodinné pomery
a životné podmienky žiadateľa a podmienky tohto VZN.
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ČASŤ IV.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 5
1. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom Červeník
a účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Červeník č.1/2003
o opatrovateľskej službe.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Červeníku.

Ing. František Červený
starosta obce
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