Obec Jánovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a na vyššie
územné celky a v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov vydáva toto

Všeobecne

záväzné

nariadenie

č. 8/2008
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú Obcou Jánovce

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej VZN/ ustanovuje:
Spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu
Článok II.
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný
životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so
spoločenským prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní.
2. Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti,
a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci
opatrovateľskej služby je uvedeniu v prílohe č. 1.
Za úkony opatrovateľskej služby sa považujú:
I.

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

b./ kúpanie vrátane umytia vlasov
c./ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní
jedla a pri pití
d./ starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie
e./ dohľad

II.

Nevyhnutné práce v domácnosti:
a./ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenia 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 alebo večere
e./ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne

III.

Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:
a./ sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy,
zo školy, do zamestnania, zo zamestnania
b./ sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné
podujatia

3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi
opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca priamo do
pokladne obecného úradu.

2

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon SNR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 28.11. 2008
uznesením č. 12/2008.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo
v Jánovciach.
4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie Obce Jánovce o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú
službu poskytovanú Obcou Jánovce zo dňa 01.01.2004.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2009

V Jánovciach, dňa 28.11.2008
Toto VZN bolo vyvesené dňa 01.12.2008

Pavel Majerčák
starosta obce
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Príloha č. 1
Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti
a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím poskytované
v rámci opatrovateľskej služby

1. 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
b./ Kúpanie vrátane umytia vlasov
c./ Donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého
jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
d./ Dohľad

2,32 €/deň

1 €/deň
0,30 €/deň
0,43 €/deň

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a./ Donáška uhlia, donáška dreve, vynesenie popola,
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie
b./ Nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti
c./ Práce spojené s udržiavaní domácnosti
d./ Príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne
olovrantu alebo večere
e./ Pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne

0,33 €/deň
0,50 €/deň
1,66 €/deň
0,63 €/deň
0,23 €/deň

3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
a./ Sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie
úradných záležitostí, do školy, zo školy, do
zamestnania a zo zamestnania
b./ Sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a iné verejné podujatia

0,73 €/deň
0,33 €/deň
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