Obecné zastupiteľstvo v Ložíne na svojom zasadnutí dňa 16.12.207
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
neskorších predpisov a v zmysle
zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2007

O rozhodovaní o úhradách za
opatrovateľskú službu na území obce
Ložín

Článok I.
§1
Všeobecné ustanovenia
Opatrovateľská služba sa poskytuje v zmysle § 15 zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Zb.
rozhoduje sa o nej v zmysle § 71 ods. l písmena a/ a § 45 citovaného zákona podľa zákona
o životnom minime č. 601/2003 a vyhlášky MPSVaR č. 246/2001 Z.z. všetky predpisy
v aktuálnom znení.

§2
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba sa poskytuje:
1/ Občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, alebo kontaktu
so spoločenským prostredím a má trvalý pobyt v obci Ložín, alebo je prechodne prihlásený
k pobytu v obci Ložín a žije u priamych príbuzných.
2/ Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa potreby s prihliadnutím na stupeň naliehavosti
prípadu. Stupne naliehavosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.

§3
Rozsah opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba sa poskytuje na zabezpečenie:
1. Nevyhnutných životných úkonov:
a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,
b/ kúpanie vrátane umytia vlasov,
c/ donáška obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
d/ dohľad,
e/ starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie.
2. Nevyhnutných prác v domácnosti:
a/ donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích telesách a
ich čistenie
b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti
c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti,
d/ príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu a večere
e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a inej bielizne

3.Kontaktu so spoločenským prostredím:
a/ sprievod

- na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitosti
- na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia.
b/ tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení a pri
vybavovaní úradných záležitostí.
c/ predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

§4
Výška úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu
Výška úhrady za opatrovateľskú službu podľa jednotlivých úkonov je uvedené v prílohe
č. 2 tohto VZN.

§5
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných
životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským
prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní.
2. Stanovenú výšku úhrady zaplatí povinná osoba do pokladne obce na obecnom úrade do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca.

3. Občan je povinný platiť za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku. Do príjmu
na účely určovania úhrady za opatrovateľskú službu sa započítava aj zvýšenie dôchodku pre
bezvládnosť.
4. Občan nie je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb,
ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima, ktorá
je ustanovená osobitným predpisom alebo ak sa rovná 1,2 násobku tejto sumy.

5. Ak je príjem občana a príjem osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, vyšší ako 1,2 násobok sumy
životného minima, občan platí za opatrovateľskú službu úhradu celú alebo jej časť tak, aby mu
z príjmu zostala suma vo výške 1,2 násobku životného minima.
6. Ak občan nie je povinný platiť za opatrovateľskú službu podľa § 5 bod 5, požaduje obec
úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov. Deti občana, ktorému sa poskytuje
opatrovateľská služba zabezpečujú úhradu takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k možnostiam a schopnostiam ostatných detí.

§6
Rozhodovanie o poskytnutí opatrovateľskej služby
1. Žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby podľa VZN a stupňa naliehavosti posudzuje
obecné zastupiteľstvo po predložení komplexnej dokumentácie.
2. O poskytnutí, zamietnutí, rozsahu a úhrade za opatrovateľskú služby vydáva Obec rozhodnutie v zmysle zákona o správnom konaní.
3. Súčasťou spisu o opatrovateľskej službe je žiadosť, potvrdenie o zdravotnom stave,
potvrdenie o príjme žiadateľa a s ním posudzovaných osôb, dohodnutý rozsah potrebných
úkonov opatrovateľskej služby a výpočtový list

Článok II.
§7
Pracovno - právne náležitosti zamestnancov opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľky /opatrovatelia/ sú zamestnancami obce Ložín na čiastočný alebo úplný pracovný
úväzok.
2. Do pracovného pomeru možno prijať opatrovateľky po splnení predpokladov pre výkon práce
vo verejnej službe a po absolvovaní predpísaného vzdelania resp. kurzu pre opatrovateľky.
3. Pri prijímaní do pracovného pomeru majú prednosť nezamestnaní občania po absolvovaní
rekvalifikačného kurzu - opatrovateľstvo.

§8
Zamestnávanie rodinných príslušníkov opatrovaných občanov
l. Sociálna pomoc je v zmysle zákona o sociálnej pomoci riešenie sociálnej núdze občana,
v dôsledku ktorej si občan nemôže sám, ani s pomocou rodiny zabezpečiť základné životné
podmienky a riešiť sociálnu núdzu. Rodinu na účely tohto zákona tvoria jej členovia a to
manžel, manželka, deti.
2. Do pracovného pomeru k občanom, ktorí vyžadujú celodenné opatrovanie, je možné prijať
rodinného príslušníka len v prípade, že bol zamietnutý peňažný príspevok za opatrovanie
a klient je imobilný - trvale pripútaný na lôžko alebo má náročnú psychiatrickú diagnózu.
3. K mobilnému klientovi odkázanému na opatrovateľskú službu je možne zamestnať rodinného
príslušníka na čiastočný úväzok, ak nebývajú v spoločnej domácnosti.
4. Rodinný príslušník musí splniť pri prijatí do pracovného pomeru na výkon opatrovateľskej
služby tie isté kritéria ako ostatní pracovníci opatrovateľskej služby.

5. V prípade hospitalizácie klienta, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba aj rodinný
príslušník, opatrovateľ musí dostať a prijať náhradnú prácu podľa potrieb opatrovateľskej
služby.

Článok III.
Záverečné ustanovenie
l. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo v Ložíne uznieslo
dňa 16.12.2007 uznesením č.10/2007.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2008.

Ing. Ján Šimko v.r.
starosta obce

Príloha č. 1

STUPNE NALIEHAVOSTI PRE POSKYTNUTIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa stupňa naliehavosti takto:
l. stupeň naliehavosti
Občan, resp. manželský pár, druh a družka odkázaní na opatrovateľskú službu je resp. sú osamelí,
žije sám resp. sami a nemajú v obci blízkych príbuzných, ktorí by im mohli pomôcť zabezpečiť
základné životné podmienky a pomoc.
2. stupeň naliehavosti
Občan žije sám, ale v obci žijú jeho priamy príbuzní, ktorí sa môžu poskytnúť pomoc
3. stupeň naliehavosti
Občan býva v spoločnej domácnosti s rodinným príslušníkom, je odkázaný na celodenné
opatrovanie a príspevok za opatrovanie bol zamietnutý.
4. stupeň naliehavosti
Ostatní občania pri posudzovaní naliehavostí sa prihliada na závažnosť zdravotného stavu
opatrovaného.

Príloha č. 2
Výška úhrady na nevyhnutné životné úkony, nevyhnuté práce v domácnosti a zabezpečenie
kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby.
l. Nevyhnutné životné úkony
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
8,- Sk/deň
b/ kúpanie vrátane umývania vlasov

7,- Sk/deň

c/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní
jedla a pri pití

8,- Sk/deň

d/ dohľad a dávkovanie liekov

bez úhrady

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie

7,- Sk/deň

b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činností súvisiace s prevádzkou domácnosti

12,- Sk/deň

c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti

40,- Sk/deň

d/ príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere

15,- Sk/deň

e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a inej bielizne

5,-Sk/kg

3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
a/ sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitosti, do školy, do
zamestnania
bez úhrady
b/ sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné verejné podujatia
bez úhrady
c/ tlmočenie do posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení a pri
vybavovaní úradných záležitostí
bez úhrady
d/ predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí

bez úhrady

