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VZN číslo 38/2005

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 38
O poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu

§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice ( ďalej VZN ) sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej
služby, spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu v súlade s § 71
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Toto VZN upravuje pôsobnosť mesta, ktoré rozhoduje:
a) o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 zákona o sociálnej pomoci a o úhrade za túto
opatrovateľskú službu
b) o povinnostiach občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa § 15 zákona, ktorá sa poskytla
neprávom, bez úhrady, alebo za nižšiu úhradu
c) o povinnostiach osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 zákona platiť za opatrovateľskú službu a o výške úhrady,
ak o úhrade s týmito osobami nedôjde k dohode
d) o odňatí opatrovateľskej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o
neplatení úhrady za opatrovateľskú službu v zmysle § 100 zákona
§2
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na riešenie
sociálnej a hmotnej núdze
2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
- nevyhnutných životných úkonov
- nevyhnutných prác v domácnosti
- 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 príslušného orgánu
c) ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili
dvojčatá do dovŕšenia troch rokov veku detí

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi:
a) ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
b) ktorému sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zákona
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou
4. Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby občan podáva na sociálnom referáte pre opatrovateľskú
službu Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach.
5. O poskytovaní opatrovateľskej služby rozhoduje primátor mesta podľa finančných prostriedkov a závažnosti
zdravotného stavu žiadateľa, ktoré posúdi sociálny referát na základe návrhu od lekára.
§3
Spôsob a podmienky poskytovania opatrovateľky z povolania občanovi v sociálnej núdzi
1. Po podaní žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby Mesto Rajecké Teplice vykoná sociálne šetrenie
2. Občanovi, ktorý žiada o poskytnutie opatrovateľskej služby Mesto Rajecké Teplice stanoví opatrovateľku z
povolania, ktorá mu zabezpečí úkony priznané na rozhodnutí v potrebnom rozsahu a čase, ktoré určí referát pre
opatrovateľskú službu
3. Ak občan odmietne mestom stanovenú opatrovateľku z povolania z osobných dôvodov / napr. žiada o
zabezpečenie opatery rodinnými príslušníkmi /, a napriek tomu Mesto Rajecké Teplice neuzná dôvody ako
opodstatnené, túto žiadosť zamietne vydaním rozhodnutia o nepriznaní opatrovateľskej služby.
4. Dôvody, pre ktoré nemôže byť opatrovateľka z povolania stanovená pre prácu v domácnosti:
- ak občan trpí duševným ochorením, ktorým môže vážne ohroziť opatrovateľku / záznam o zdravotnom stave
poskytne lekár, ktorý vpíše diagnózy do návrhu na poskytnutie opatrovateľskej služby /
- negatívne správanie žiadateľa voči stanovenej opatrovateľke
- iné dôležité dôvody, pre ktoré by mala byť práca v domácnosti znemožnená
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§4
Spôsob a podmienky poskytovania opatrovateľskej služby rodinným príslušníkom
1. Práca opatrovateľky v domácnosti sa vymedzuje na nevyhnutné životné úkony, ktoré si žiadateľ pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav nedokáže sám zabezpečiť .
2. Práca opatrovateľky v domácnosti sa stanovuje len v nevyhnutných prípadoch / viď
§ 3, ods. 4 /
3. V prípade objektívnych dôvodov, pre ktoré Mesto Rajecké Teplice nebude môcť poskytovať prácu
opatrovateľky v domácnosti / finančné dôvody, neplnenie si práce opatrovateľky a pod. / , je oprávnené zrušiť
prácu opatrovateľa v domácnosti a nahradiť ho opatrovateľkou z povolania, čím sa klientovi naďalej zabezpečí
riešenie jeho sociálnej núdze. Ak ju bude klient odmietať zo subjektívnych dôvodov, platí § 3 ods. 3
4. Za priameho rodinného príslušníka sa považuje manžel, manželka, rodič alebo občan, ktorý prevzal dieťa
do starostlivosti rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za
opatrovníka. Ďalej je to dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra / zákon č. 45/
2004 Z.z., § 64a, ods.2 /
§5
Právna ochrana občana pred platením úhrady
1. Občan je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu zo svojho príjmu a majetku
- ak jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je vyšší ako 1,2 násobok sumy
životného minima
ustanovená zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.
- za príjem sa považuje aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa služba poskytuje
2. Občan nie je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem
spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná 1,2 násobku sumy životného minima
ustanovené zákonom č. 601/ 2003 Z. z. o životnom minime.
§6
Účasť rodiny na úhradách
1. Mesto Rajecké Teplice, ktoré poskytuje opatrovateľskú službu, požaduje úhradu postupne od manžela,
manželky, detí alebo rodičov podľa § 5 ods. 2
2. Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť, je povinná
platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku.

§7
Vyživovacia povinnosť detí
1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú
2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopností a
možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí

§8
Spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu za príslušný kalendárny mesiac sa stanoví podľa rozsahu poskytnutých
nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím, v
priemere na 21 pracovných dní
2. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do 20 dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu
bola opatrovateľská služba poskytnutá
a)
b)

bezhotovostným prevodom
v hotovosti, prostredníctvom vedúcej opatrovateľskej služby

§9
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1.

Nevyhnutné životné úkony

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík,
lôžko, pomoc pri použití WC
7,-Sk/ deň
b) kúpanie vrátane umytia vlasov 10,-Sk/ deň
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 10,-Sk/ deň
d) dohľad 12,-Sk/ deň
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Nevyhnutné práce v domácnosti

a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
9,-Sk/ deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 14,-Sk/ deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 50,-Sk/ deň
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu a večere 17,-Sk/ deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 7,-Sk/ deň
3.

Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

a)
b)
c)

sprievod k lekárovi bezplatne
sprievod na vybavovanie úradných záležitostí 30,-Sk/ hod.
sprievod na kultúrne podujatia a iné verejné podujatia 7,-Sk/ deň

§ 9a
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1 hod. denne a maximálne 4 hod. denne, podľa
stupňa obtiažnosti zdravotného stavu
2. Občanovi, ktorý z rôznych dôvodov nežiada poskytovanie opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako tri
týždne, sa vydá rozhodnutie o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby. O opätovné poskytovanie
opatrovateľskej služby musí občan písomne požiadať.
3. Pri hospitalizácii klienta alebo prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu kratšiu ako tri týždne
sa rozhodnutie o zastavení nevydáva.

§ 10
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Pri opatrovateľskej službe sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 94/ 1963 Zb.
o rodine v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní.
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach sa uznieslo na tomto VZN
dňa 30.06.2005 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
MsÚ v Rajeckých Tepliciach, t. j. 18.07.2005

RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta
Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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