VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PTRUKŠA
č. 4/2018
Obec Ptrukša v zmysle § 6, ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, § 71 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
v platnom znení vydáva pre územie obce toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej
len VZN/, ktorým sa upravuje spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob
platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u.
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu a rozsah opatrovateľskej služby v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov.

Článok II.
Pojem, určenie príjemcu a úkony opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnej pomoci, ktorá sa využíva na riešenie sociálnej
núdze občana. Opatrovateľskú službu je možné poskytovať občanovi, ktorý býva a má trvalý pobyt na
území obce a
a/ pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo 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,
2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke súčasne narodili 3 a viac detí,
alebo v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá, v týchto prípadoch sa môže opatrovateľská
služba poskytovať do 3 rokov veku detí.
3. Opatrovateľská služba je forma opakovanej sociálnej pomoci, ktorú vykonávajú opatrovatelia
4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému
a/ sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu alebo,
b/ sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58, ods.2,
alebo,
c/ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.

Článok III.
Podmienky a postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť na základe písomnej žiadosti doručenej Obecnému úradu
v Ptrukši.
Žiadosť musí obsahovať:
a/ potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb /manžel, manželka/,
b/ potvrdenie zdravotníckeho zariadenia - návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby,
c/ čestné prehlásenie overené matrikou o majetkových pomeroch,
d/ vyhlásenie občana, že nepoberá príspevok na osobnú asistenciu alebo príspevok za
opatrovanie,
2. Obecný úrad na základe podanej žiadosti vykoná sociálny prieskum v rodine.
3 . Na základe sociálneho prieskumu sa určí, či je potrebná opatrovateľská služba a následne určí
objektívny rozsah úkonov opatrovateľskej služby.
4. Opatrovateľskú službu schvaľuje starosta obce Ptrukša rozhodnutím o poskytovaní opatrovateľskej
služby.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.
6. Poverený zamestnanec obecného úradu je oprávnený navštíviť občana v domácnosti za účelom
zistenia účelnosti poskytovanej opatrovateľskej služby.
7. Za opatrovateľskú službu si opatrovaný občan platí úhradu v zmysle § 40, § 41 zákona č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení, ak tento zákon neustanovuje, že občan nie je povinný platiť
úhradu za sociálnu službu /§ 42/.
8. V prípade, že obec nedisponuje voľným miestom profesionálnej opatrovateľky a finančným krytím,
podanú žiadosť na výkon opatrovateľskej služby vedie v evidencií a vydá rozhodnutie v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb.o správnom konaní o prerušení konania.
9. V prípade pridelenia alebo uvolnenia miesta prof. opatrovateľky obecný úrad prejedná a podáva
doporučenia z evidencie nevybavených žiadosti na začatie výkonu opatrovateľskej služby pre
konkrétnu osobu - opatrovaného.

Článok IV.
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú
službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu
so spoločenským prostredím a výšky úhrady za jednotlivé úkony.
2. Výška úhrady je:
2.1. Nevyhnutné životné úkony
a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a
vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a na lôžko, pomoc pri použití WC.
0,20 €/deň
b/ kúpanie vrátane umytia vlasov
0,30 €/deň
c/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
0,27 €/deň
d/ starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie
bez poplatku
e/ dohľad /u osôb, ktoré nie sú časovo a priestorovo orientované/
0,33 €/deň

2.2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie
vo vykurovacích telesách a ich čistenie
b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti
/vybavenie pošty, poplatky a pod./
c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti /bežné upratovanie
d/ príprava alebo varenie jedného teplého jedla v priebehu dňa
e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne
2.3. Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje sprievodom
a/ na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitosti, do školy
a zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
b/ na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné
podujatia
c/ predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitosti

0,28 € /deň
0,50€/deň
1,66 €/deň
0,83 €/deň
0,27 €/kg
0,20€/ deň
0,33€/deň
bez poplatku

3. Spôsob úhrady:
Úhrada je splatná od 25.dňa do konca bežného kalendárneho mesiaca.
Úhradu je možné realizovať prostredníctvom opatrovateľa/ ky formou:
- priamej platby do pokladne obce
- na samostatný účet obce
- poštovou poukážkou

Článok V.
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Ptrukši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa 19.12.2017,
č. uznesenia: 04/III/8/2017
Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 01.01.2018

Alexander TAKÁCS
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli OcÚ dňa: 09.12.2017
Zvesené dňa

