MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
v súlade so zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a
doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe a výšky úhrady za poskytované
úkony v rámci opatrovateľskej služby
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje:
1. Vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, ktorých cieľom je riešenie sociálnej núdze
občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby.
Sociálna služba sa vykonáva formou opatrovateľskej služby v byte občana.
2. Spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú
Opatrovateľskú službu.
Článok II.
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na
riešenie sociálnej núdze.
Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní:
1. nevyhnutných životných úkonov,
2. nevyhnutných prácach v domácnosti,
3. kontaktu so spoločenským prostredím,
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 orgánu.
Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke:
a) narodili tri a viac detí – do dovŕšenia 3 rokov veku detí,
b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá – do dovŕšenia 3 rokov veku detí.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2
zákona č. 195/1998 Z.z. o soc. pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov, alebo
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto
nákazou.
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Opatrovateľská služba sa poskytuje na písomnú žiadosť občana, ktorý má trvalé bydlisko
v meste Spišské Podhradie alebo v mestskej časti Katúň. K žiadosti je potrebné doložiť:
a) potvrdenie ošetrujúceho lekára alebo zdravotníckeho zariadenia o zdravotnom stave
žiadateľa, prípadne odporúčanie lekára na poskytovanie opatrovateľskej služby,
b) potvrdenie o príjme žiadateľa, prípadne o príjme ďalších spoločne posudzovaných osôb
v spoločnej domácnosti.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného v pracovné dni týždňa
v obvyklom pracovnom čase, pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovaným nedohodne inak.
Rozsah poskytovaných úkonov určí poskytovateľ rozhodnutím na základe odporučenia lekára
Príslušného zdravotníckeho zariadenia, na základe doporučenia Sociálnej, zdravotnej
a bytovej komisie pri MZ v Spišskom Podhradí a na základe požiadaviek občana, pričom
vezme do úvahy zdravotný stav, mieru straty sebaobslužných funkcií opatrovaného a jeho
sociálnu odkázanosť.
Mesto rozhoduje:
a) o poskytovaní, odnímaní a zastavení opatrovateľskej služby,
b) o povinnosti občana platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu.
Článok III.
Úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu
Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí mestu úhrada.
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu.
A) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a
zabezpečenia kontaktu sa spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný
životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so
spoločenským prostredím v prepočte na:
- 22 kalendárnych dní – pri poskytovaní opatrovateľskej služby v pracovných dňoch
- 30 kalendárnych dní - pri poskytovaní opatrovateľskej služby počas celého
kalendárneho mesiaca
B) Výška úhrady:
1. Nevyhnutné životné úkony:
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, dovoz obeda alebo iného
teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pití
d) dohľad
2. Nevyhnutné práce v domácnosti:
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie
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pôvod.

návrh

5,- Sk/úkon
---

10,- Sk/úkon
10,- Sk/úkon

7,- Sk/úkon
10,- Sk/hod.

15,- Sk/úkon
13,- Sk/hod.

b)
c)
d)
e)

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

7,- Sk/deň

10,- Sk/deň

12,- Sk/deň
40,- Sk/deň

15,- Sk/deň
50,- Sk/deň

15,- Sk/deň

20,- Sk/deň

5,.- Sk/deň

7,- Sk/deň

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:
a) sprievod na lekárske vyšetrenie
--b) sprievod na kultúrne podujatia, telových. podujatia
a na iné verejné podujatia
5,- Sk/úkon
c) sprievod na vybavovanie úradných záležitostí
---

15,- Sk/úkon
10,- Sk/úkon
10,- Sk/úkon

Úhrada za poskytnuté úkony v danom mesiaci sa bude prevádzať platbou v hotovosti do
pokladne mestského úradu, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
Občan nie je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb,
ktoré sa spoločne posudzujú je nižší alebo sa rovná 1,2 – násobku sumy životného minima
ustanoveného osobitným predpisom.
Ak príjem občana a príjem osôb, ktoré sa spoločne posudzujú je vyšší ako 1,2 – násobok
Sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom, občan platí za poskytnutú
opatrovateľskú službu úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi
a osobám, ktoré sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,2 – násobku sumy
životného minima ustanoveného osobitným predpisom.
Ak občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu alebo platí iba
časť tejto úhrady, mesto poskytujúce túto službu požaduje úhradu postupne od manžela, detí
alebo rodičov.
Článok IV.
Vznik nároku
Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia mesta o jej poskytovaní, najskôr odo dňa podania
žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby.
Článok V.
Zánik nároku
1. Mesto odníme a zastaví poskytovanie opatrovateľskej služby ak
a) zistí, že opatrovateľská služba sa poskytla neprávom,
b) poskytovanie služby nie je ďalej účelné.
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2. Nárok na sociálnu službu zaniká dňom smrti občana, ktorému sa služba poskytovala.
Článok VI.
1. Poverený zamestnanec mesta, ktorý plní úlohy ustanovené týmto nariadením je
oprávnený:
a) navštíviť občana v byte, dieťa v škole a tam, kde trávi voľný čas, mladistvého aj na
pracovisku,
b) požadovať od všetkých zúčastnených právnických a fyzických osôb potrebné
informácie a vysvetlenia, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné požiadavke
povereného pracovníka vyhovieť.
2. Poverený zamestnanec mesta, ktorý plní úlohy ustanovené týmto nariadením, je povinný
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojou
činnosťou, ak mu nevyplýva povinnosť z osobitných predpisov. Informácie poskytuje iba
v prípade, ak by ich zamlčaním hrozilo vážne nebezpečenstvo pre život alebo zdravie
občanov alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov.
Článok VII.
Všeobecné ustanovenie
Pri rozhodovaní o opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon NR SR č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon SNR č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o
rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa: 14.6.2005
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ručí všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003
o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej
služby.
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie, bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta Spišské Podhradie dňa: 27.5.2005
4. Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Spišské Podhradie dňa: 16.6.2005
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2005.

V Spišskom Podhradí 27.5.2005
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Ing. František Slebodník
primátor mesta
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