Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nemce
č. 3/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za
opatrovateľskú službu.
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písm. o) a § 6 ods. l
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák.č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva toho Všeobecne
záväzné nariadenie.

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob poskytovania opatrovateľskej služby a
určenia náhrady a výšky úhrady za opatrovateľskú službu podľa zák.č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách
§2
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa môže poskytovať občanovi na základe písomnej žiadosti
doručenej Obecnému úradu v Nemciach.
2. Žiadosť musí obsahovať:
a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel,
manželka, deti žijúce v spoločnej domácnosti žiadateľa),
b) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa,
c) majetkové pomery ( výpis z LV, výpis z účtu a pod.),
d) vyhlásenie občana, že nepoberá príspevok na osobnú asistenciu.
3. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe , ktorá má trvalý
pobyt v obci Nemce podľa § 41 zákona o sociálnych službách, ak :
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa zákona č. 448/2008 o
sociálnych službách.
4. Obecný úrad na základe podanej žiadosti vykoná návštevu v rodine a určí objektívny
rozsah úkonov opatrovateľskej služby.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana prostredníctvom opatrovateľa
v pracovných dňoch v časovom rozpätí min. 1 hod. a max. 6 hodín denne. Opatrovanie
občana nad 6 hodín denne je potrebné riešiť umiestnením v zariadení opatrovateľskej
služby, resp. v domove-penzióne pre dôchodcov.
6. Opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovatelia, s ktorými má obec uzatvorenú
pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce.
Opatrovateľskú službu môže vykonávať plnoletá osoba, ktorá má vzdelanie
zdravotníckeho smeru, resp. absolvovaný kurz opatrovateľky. Pokiaľ by opatrovateľskú
službu vykonávala osoba, ktorá nemá príslušné vzdelanie ani kurz opatrovateľky, je
povinná
absolvovať kurz opatrovateľky najneskôr do 6 mesiacov od začatia
vykonávania opatrovateľskej činnosti v obci Nemce. V opačnom prípade to
zamestnávateľ bude považovať za dôvod na skončenie pracovného pomeru výpoveďou.

7. Ak prijímateľ sociálnej služby žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej
služby uvedeného v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný
písomne doručiť žiadosť o opätovné posúdenie zdravotného stavu s doložením nového
lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného
postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako 6 mesiacov pre
účel opätovného lekárskeho posúdenia na základe požiadania fyzickej osoby.
8. Pri hospitalizácii prijímateľa opatrovateľskej služby alebo pri prerušení poskytovania
opatrovateľskej služby je prijímateľ opatrovateľskej služby túto skutočnosť povinný
bezodkladne oznámiť alebo zabezpečiť bezodkladné oznámenie poskytovateľovi. Na
základe uvedeného oznámenia bude prijímateľovi sociálnej služby prerušené
poskytovanie sociálnej služby. Ak prijímateľ sociálnej služby uvedenú skutočnosť
neoznámi, alebo nezabezpečí oznámenie poskytovateľovi sociálnej služby, môže
poskytovateľ zmluvu o poskytovaní sociálnej služby vypovedať.
9. Opatrovateľská služba sa poskytuje do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej
služby.
10. Obec o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za ňu vydá písomné rozhodnutie.
§3
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje na území obce Nemce:
a) 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 Nemce,
b) rodine, ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti a viac detí alebo v
priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
§4
Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci
opatrovateľskej služby.
A. Nevyhnutné životné úkony:
1) bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití
WC,
2) kúpanie vrátane umytie vlasov,
3) pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
4) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie
5) dohľad /prítomnosť opatrovateľa v domácnosti/
B. Nevyhnutné práce v domácnosti:
1) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,
2) práce spojené s udržiavaním domácnosti,
C. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
1) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do
školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, resp. zariadenia
sociálnych služieb,

2) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné
podujatia.
§5
Povinnosti občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba
1. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa príjmu
a majetku.
2. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť užívaním vlastného
majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku.
3. Od občana nemožno požadovať predaj alebo prenájom:
a) nehnuteľnosti, ktorú užíva na primerané trvalé bývanie,
b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c) hnuteľnej veci a nehnuteľnej veci, ktorú potrebuje na výkon svojej práce alebo na
profesijnú prípravu,
d) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa
poskytla dávka sociálnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
e) osobného motorového vozidla, ktoré využíva na individuálnu prepravu z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia,
f) hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s morálnymi zásadami.

TRETIA ČASŤ
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady
§6
1. Výška úhrady za nevyhnutné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie
kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby je :
a) 2,00 Eurá/hod. ak príjem občana a spoločne posudzovaných osôb je nad 600,- Eur
mesačne,
b) 1,50 Eura/hod. ak príjem občana a spoločne posudzovaných osôb je do 600,- Eur
mesačne,
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti
a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na 22 resp. 30
kalendárnych dní podľa výkazu za výkon opatrovateľskej služby predloženého
opatrovateľom. Výkaz musí byť podpísaný opatrovaným /alebo splnomocnenou
osobou/ a opatrovateľom. V prípade, ak sa opatrovateľská služba poskytuje menej ako
22 resp. 30 kalendárnych dní v mesiaci, rozdiel úhrady sa vráti platiteľovi.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých
nevyhnutných
životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím za kalendárny mesiac, v ktorom
sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca v pokladni obecného úradu, prevodom na účet obce, alebo poštovou
poukážkou.

§7
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinným pomerom
1. Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu:
a) ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je nižší
ako 1,2 násobok sumy životného minima, alebo ak sa rovná 1,2 násobku tejto
sumy.
b) ak po prepočte opatrovanému zostane nižšia suma ako bola vypočítaná úhrada
za opatrovateľskú službu, povinnosť úhrady prechádza postupne na manžela,
manželku, deti alebo rodičov ( podľa zák.č. 448/2008 Z.z.).

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§8
1. Poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za
účelom určenia výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
§9
Súvisiace zákony a predpisy
1. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a stanovení úhrad za poskytovanie
opatrovateľskej služby sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, občiansky zákonník.
§ 10
Účinnosť
1. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zároveň ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nemce o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu, ktoré bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 149/2005 zo dňa 1.12.2005, ako aj cenové výmery
a cenníky, ktoré stanovovali úhrady za doteraz poskytovanú opatrovateľskú službu.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Nemciach č. 277/2018 zo dňa 25 októbra 2018 a nadobúda účinnosť
dňom 1.11.2018.

Dušan M y d l o
starosta obce

Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce dňa: 9.10.2018
Zvesené: 25.10.2018
Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa: 26.10.2018
Zvesené: 14.11.2018

