VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE HROCHOŤ

č. 2/2012
o poskytovaní opatrovateľskej služby
Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť vo veciach územnej samosprávy v zmysle
§ 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 72 ods. 2 a § 80 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky a rozsah
poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia
úhrady za opatrovateľskú službu.
§2
Poskytovanie opatrovateľskej služby obcou
1) Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje fyzickej osobe
opatrovateľskú službu, 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:
A. pri úkonoch sebaobsluhy:
a) Hygiena
1. osobná hygiena
– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie,
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov,
masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ
– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
B. pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady
platieb).
C. pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach.

D. na dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.
2) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí.
§3
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
Obec poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorá má na území obce trvalý
pobyt 1).
§4
Postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby
1) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby alebo inej fyzickej osoby.
2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na
poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe
potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť,
uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko
fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum jej narodenia, adresu pobytu,
rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba
posúdená a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom
stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
4) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu sa podáva obci. Tlačivo sa
nachádza na obecnom úrade obce.
5) Obec na základe žiadosti a súhlasu fyzickej osoby alebo vlastného podnetu vykoná
v rámci sociálnej posudkovej činnosti šetrenie v prirodzenom sociálnom prostredí fyzickej
osoby.
6) Obec na základe lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti zistí
rozsah odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby
s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu o čom vydá rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu.
___________________________________________________________________________

1)

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov

7) Opatrovateľskú službu možno poskytovať fyzickej osobe bezodkladne, ktorá pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách
pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, najskôr odo
dňa podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.
§5
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu
1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce a
podľa rozsahu úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných
sociálnych aktivít najviac vo výške ekonomických oprávnených nákladov v prepočte
na 30 kalendárnych dní.
2) Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách sú:
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na
starobné dôchodkové sporenie,
c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
d) energie, voda a komunikácie,
e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
f) dopravné,
g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a
riešenia havarijných stavov,
h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení, techniky, náradia a materiálu,
i) služby,
j) bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca,
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podľa
osobitného predpisu.
§6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1) Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú
opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku.
2) Obec určuje sumu úhrady za opatrovateľskú službu vo výške 50 % priemerných
ekonomických oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za
predchádzajúci rozpočtový rok.

3) Výšku úhrady za opatrovateľskú službu podľa úkonov obec určuje nasledovne:
A. pri úkonoch sebaobsluhy

1,00 €/hod.

B. pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť

1,00 €/hod.

C. pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

1,00 €/hod.

D. pri dohľade pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít

1,00 €/hod.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Hrochoť na svojom zasadnutí dňa 21. 06. 2012 uznesením č. 93/2012.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Hrochoti dňa 22. 06. 2012
Anna Čerhýňová
starostka obce Hrochoť
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