OBEC KRŠKANY

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g), ako aj § 4
ods. 4písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2011
o poskytovaní opatrovateľskej služby
a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu
obcou Krškany

September 2011

§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Krškany
a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu sa vzťahuje na:
- spôsob určenia úhrady
- výšku úhrady
- spôsob určenia výkonu opatrovateľskej služby
§2
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozhodovaciu pôsobnosť obce, a to:
a/ o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu
b/ o povinnosti občana zaplatiť úhradu na opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla v zmysle
cenníka, ktorý určuje toto všeobecne záväzné nariadenie
c/ o povinnostiach osôb uvedených v § 72, odst. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov
d/ o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby a o znížení
alebo zvýšení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu
§3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a/ je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
uvedenej tabuľky:
Stupeň odkázanosti

Počet bodov

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

105 – 120
85 – 104
65 – 84
45 – 64
25 – 44
0 – 24

Priemerný rozsah
odkázanosti hod/deň
0
2–4
4–6
6–8
8 – 12
viac ako 12

Priemerný rozsah
odkázanosti hod./mes
0
60 – 120
120 – 180
180 – 240
240 – 360
viac ako 360

b/ je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy , úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách:
Sebaobslužné úkony
a/ Hygiena
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty /holenie, česanie,
umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov,
masti, prípadne medikamentov/
2. celkový kúpeľ
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- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov /celkový
kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte/
b/ Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy
2. obsluha /prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta /
3. kŕmenie a pomoc pri pití
c/ Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
3. účelná očista po toalete
4. sprievod z toalety
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy/fľaše/
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením /nasadenie a výmena plienky/
d/ Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia /rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb/
2. obliekanie, obúvanie
3. vyzliekanie, vyzúvanie
e/ Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi /chôdza po rovine, po schodoch/
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
3. polohovanie
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi/napr. pri uchopení lyžičky, zapínanie gombíkov/
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a/nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
b/donáška jedla, varenie, zohrievanie jedla
c/donáška jedla do domu
d/umytie riadu
e/bežné upratovanie v domácnosti
f/ obsluha bežných domácich spotrebičov
g/starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/
h/starostlivosť o lôžko
i/ vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
j/donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích
telesách a ich čistenie
k/ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti /administratívne
úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb/
Základné sociálne aktivity
a/ sprievod
1. na lekárske vyšetrenie
2. na vybavenie úradných záležitostí
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
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4. pri záujmových činnostiach
b/predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní
c/ tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít /ďalej len „dohľad“/
a/ dohľad v potrebnom čase
b/ potreba nepretržitého dohľadu
2. Tieto úkony sa opatrovateľskou službou poskytujú na základe posudkovej činnosť v zmysle
§ 48 a § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Posudkovou komisiou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Pre
obec Krškany vykonáva posudkovú činnosť Spoločný obecný úrad v Leviciach.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe,
a/ ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
c/ ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou
4. Konanie o opatrovateľskej službe sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo
na základe podnetu príbuzných, ošetrujúceho lekára lebo na základe podnetu obce.
5. Fyzická osoba požiada o vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
6. Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby obsahuje:
a/ lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
b/ rozhodnutie o dôchodku, potvrdenie o príjme spolu posudzovaných osôb
c/ čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má sociálna služba
poskytnúť , úradne overené
d/ súhlas so spracovaním osobných údajov
e/ mená a adresy detí, ktoré majú voči žiadateľovi vyživovaciu povinnosť
f/ vyhlásenie o oboznámení sa s platbami za poskytnuté služby
7. Žiadatelia o poskytnutie opatrovateľskej služby musia mať uhradené všetky záväzky voči obci
Krškany.

4

§4
Spôsob a určenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa predloženého
výkazu poskytnutých služieb.
2. Výška úhrady za výkon opatrovateľskej služby sa stanovuje hodinovou sadzbou
nasledovne:
Stupeň odkázanosti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Platba fyzickej osoby v €
0
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Doplatok obce v €
0
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50

3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi tejto služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu. V opačnom prípade prechádza povinnosť úhrady na rodičov, manžela a
deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby.

§5
Osobitné ustanovenia
1. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime v znení neskorších predpisov.
2. Príspevok na opatrovateľskú službu sa poskytne len do výšky objemu rozpočtovaných
finančných prostriedkov na tento účel v danom roku.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2003 o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby na území
obce Krškany
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Krškany.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Krškany dňa 10.09.2011.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
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V Krškanoch, dňa 26.08.2011

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krškany dňa: 26.08.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 10.09.2011
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