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Všeobecne závazné nariadenie obce Nálepkovo
c. 8 /2008
o spósobc urccnia úhradY'a výške úhrady za opatrovatel'skú službu poskytovanú obcou
Nálepkovo v zmysle zákona NR SR c. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona
c. 369/90 Zb. o obecnom zriadenÍ v znenÍ neskoršÍch predpisov

I.

CI.
Všcobccne ustanovcnia
Toto všeobecne závazné nariadenie (dalej VZN) ustanovuje:
1./ Okruh osob, ktorým sa poskytuje opatrovatel'ská
služba
2./ Sposob urcenia Úhrady a výška Úhrady za opatrovatel'skÚ službu

II

CI.
Okruh obcanov, ktorým sa poskytuje opatrovatel'ská služba
1./ Opatrovatel'ská služba sa poskytuje na Území obce Nálepkovo na žiadost' obcana, ktorý
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpecovaní
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so
spolocenským prostredím.
a) má trvalý pobyt v obci Nálepkovo.
2./ Opatrovatel'skú službu nemožno poskytovat' obcanovi, ktorému
a) sa poskytuje penažný príspevok na osobnú asistenci u alebo
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie fyzickou osobou, ktorá poberá
penažný príspevok za opatrovanie,
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.

III

CI.
Spósob urccnia úhrady a výšky úhrady za opatrovatel'skú službu
11 Opatrovate!'ská

služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného
akrem sobot, nediel' a sviatkov, maximálne 7,5 hod. denne.

denne v pracovných

di'loch,

2/ Rozsah poskytovaných
Úkonov opatrovatel'skej
služby urcí obce Nálepkovo rozhodnutím
na základe prešetrenia pomerov priamo v domácnosti žiadatel'a, odporÚcanie lekára
príslušného zdravotníckeho
zariadenia a požiadaviek obcana, pricom vezme do úvahy jeho
zdravotný stav, mieru straty seba obslužných funkcií a jeho sociálnu nÚdzu.
3/ Úhrada za opatrovatel'skÚ službu v kalendárnom mesiaci sa urcí podl'a skutocného rozsahu
poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných
prác v domácnosti
a zabezpeceni a kontaktu so spolocenským prostredím a výšky Úhrad za nevyhnutné životné
Úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a za zabezpecenie kontaktu so spolocenským
prostredím v prepocte na 22 kalendárnych dní.
4/ Úhradu za opatrovatel'skú
službu platí obcan za kalendárny mesiac, v ktorom sa
opatrovatel'ská služba poskytla, najneskor do 15. dna nasledujúceho kalendárneho
mesiaca
poštOVOll poukážkou, bezhotovostným
prevodom alebo osobne v pokladni Obecného úradu
v Nálepkove.
5/ Rozsah a výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti
a zabezpeccnie kontaktu so spolocenským prostredím poskytované v rámci opatrovatel'skej
služby:
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II Ncvyhnutné životné úkony a výška úhrady
a) bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenie, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lóžko, pomoc pri použití
WC
6, 00 Sk/den 0,20 €/deii
9,00 Sk/den

b) kúpanie, vrátane umytia vlasov

c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc pri podávaní
jedla a pri pití
8,00 Sk/den
d) dohl'ad
10,00 Sk/deii
21

Nevyhnutné

práce v domácnosti

0,30 €/den

0,27 C/den
0,33 f'/deii

a výška úhrady

a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie
vo vykurovacích telesách a ich cistenie
9,00 Sk/den 0,30 €/detl
b) nákup a da!šie nevyhnutné cinnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,
15,00 Sk/den
0,50 C/den
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti
50,00 Sk/den
1,66 C/den
d) príprava a varenie ranajok, obeda, prípadne olovrantu a vecere
25,00 Sk/dei\
0,83 C/den
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
8,00 Sk/kg
0,27 €/kg
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Formy zabezpecenia

kontaktu so spoloccnským

prostredím

a výška úhrady

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavovanie úradných záležitostí
6,00 Sk/derl
020 C/deIl
b) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatie a na iné
verejné podujatia
10,00 Sk/den
0,33 C/dell

CI. 4
Závcrecné ustanovenie
1/ Toto všeobecne závazné nariadenie bolo schválené Obecným zastupitel'stvom v Nálepkove
dna 15.12.2008 lIznesením c.
Toto nariadenie nadobúda úcinnost' dnom 1.1.2009
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Dnom úcinnosti tohto všeobecné závazného nariadenia sa ruší VZN c. 9/2003.

V Nálepkove, dna 1.12.2008

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

