
OBEC GRANČ - PETROVCE

        Obecné zastupiteľstvo v Granč - Petrovciach na základe § 6 ods.1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov,  zákona  416/2001  Z.z.  o prechode  niektorých  pôsobností  z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom 195/1998
Z.z.  o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov   sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č.  6/2008

o opatrovate ľskej službe a o výške  úhrady za poskytnuté úkony v  rámci
opatrovate ľskej služby

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Toto VZN upravuje:

1. Vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, ktorých cieľom je riešenie sociálnej     
núdze občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej
osoby.
Sociálna služba sa vykonáva formou opatrovateľskej služby.

2. Spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú  
opatrovateľskú službu.

Článok II.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

      Opatrovateľskú službu možno poskytovať:

a./ Občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby 
pri zabezpečovaní:
1. nevyhnutných životných úkonov
2. nevyhnutných prácach v domácnosti
3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä:

- sprievodom na lekárske vyšetrenia, na vybavenie úradných záležitostí, do 
školy, zo školy, na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné
verejné podujatia

- tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
- predčítaním pri nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí
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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.

Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, keď sa jednej matke:
a./ súčasne narodili tri a viac detí
b./ v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá do dovŕšenia troch rokov  
     veku detí

Občan, ktorý potrebuje opatrovateľskú službu si predloží:
- žiadosť na určenom tlačive
- návrh na opatrovateľskú službu
- vyjadrenie ošetrujúceho lekára
- rozhodnutie o výške dôchodku (aktuálny výmer)

Opatrovateľ predloží:
- potvrdenie od lekára, že je schopný vykonávať takú činnosť
- vyplnený osobný dotazník
- výpis z registra trestov
- potvrdenie o evidencii z úradu práce
- kópie zápočtových listov z predchádzajúcich zamestnaní 

Na  základe žiadosti  a návrhu  lekára sa vykoná  šetrenie  v domácnosti  za  účelom
zistenia  skutočností,  napr.  o aké  úkony  má  občan  záujem,  ako  dlho  sa  u neho
opatrovateľka  zdržiava  (varením,  dohľadom,  žehlením,  sprievodom  na  lekárske
vyšetrenia  a pod.).  Potom určia  pracovníci  obecného úradu  pracovný  úväzok  pre
opatrovateľku.
Obec  vydá  rozhodnutie  o poskytovaní  opatrovateľskej  služby  v rozsahu  úkonov
a o výške úhrady za poskytnuté úkony.

Výška úhrady v rámci opatrovateľskej služby:
- za nevyhnutné životné úkony
- za nevyhnutné práce v domácnosti
- zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

OBEC a) rozhoduje
1.) o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za úkony opatrovateľskej služby
2.) o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla

neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu

          b) uzatvára pracovné zmluvy s opatrovateľkami
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Článok III.
ÚHRADA ZA POSKYTNUTÚ OPATROVATE ĽSKÚ SLUŽBU

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu. 

A.) 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  nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za
zabezpečenie  kontaktu  so  spoločenským  prostredím  v prepočte  na  30
kalendárnych dní.

      
B.) Výška úhrady:
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                                                                  1€ / hod

b.) dohľad  pomoc pri podávaní jedla a pri pití                                  1€ / hod 
c.) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného

            teplého jedla                                                                                0,40 € / deň.

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a.) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, 

donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie                                                                                2€ / hod

b.) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti                                                            2€ / hod    

      c.) práce spojené s udržiavaním domácnosti                                    2€ / hod 
d.) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne

olovrantu alebo večere                                                                 2€ / hod 
      e.) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej
           bielizne a ostatnej bielizne                                                            2€ / hod 
3. Zabezpečenie kontaktu so spolo čenským prostredím

sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia                                                   2€ / hod 

C.) Úhrada za poskytnuté úkony sa bude prevádzať platbou v hotovosti do pokladne
obce.

ČLÁNOK IV.

     Občan nie je povinný platiť  úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem
a príjem  osôb  spoločne  posudzovaných  je  nižší  alebo  sa  rovná  1,2  –  násobku
životného minima ustanoveného osobitným predpisom.
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    Ak občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnuté služby alebo platí iba časť
tejto  sumy,  obec  poskytujúca  túto  starostlivosť  požaduje  úhradu  postupne  od
manžela, manželky, detí alebo rodičov.

ČLÁNOK V.
                                                VZNIK NÁROKU

     Opatrovateľskú službu možno poskytovať  občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý
zdravotný  stav  potrebuje  pomoc  inej  osoby  pri  zabezpečovaní  nevyhnutných
životných  úkonov  pred  nadobudnutím  právoplatnosti  rozhodnutia  obce  o jej
poskytovaní, najskôr odo dňa podania žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby.

ČLÁNOK VI.
ZÁNIK NÁROKU

1.) Obec odníme a zastaví poskytovanie opatrovateľskej služby ak
a.) zistí, že opatrovateľská služba sa poskytla neprávom
b.) poskytovanie služby nie je ďalej účelné

2.) Obec zníži alebo zvýši, prípadne rozhodne o tom, že občan nie je povinný platiť 
úhradu alebo poskytne službu vo väčšom alebo menšom rozsahu, ak sa zmenia
skutočnosti rozhodujúce o nároku na službu či určenie výšky úhrady.

3.) Povinnosť platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu alebo časť úhrady  
     a právo na vrátenie zaplatenej úhrady alebo jej časti zaniká, uplynutím troch rokov
     odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o úhrade.

ČLÁNOK VII.

1.) Poverený zamestnanec obce, ktorý plní úlohy ustanovené týmto nariadením je
oprávnený:
a.) navštíviť občana v byte, dieťa v škole a tam, kde trávi voľný čas, mladistvého
     aj na pracovisku
b.) požadovať od zúčastnených informácie a vysvetlenia

2.) Poverený zamestnanec obce je povinný zachovávať mlčanlivosť o 
skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou, ak mu 
nevyplýva povinnosť z osobitných predpisov.

3.) Odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých koná a rozhoduje obec je Krajský úrad
v Prešove prostredníctvom obce.
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ČLÁNOK VIII.
PRECHOD NÁROKU

Nárok zaniká dňom smrti občana, ktorému sa služba poskytovala.

ČLÁNOK IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Granč - Petrovciach dňa: 13.12.2008

2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce 
Granč - Petrovce dňa: 15.12.2008

3.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce
Granč- Petrovce dňa: 31.12.2008

4.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2009
5.) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie

č. 6/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2008      

  

V Granč - Petrovciach  13.12.2009                                    Peter  P I T O Ň Á K
                                                                                           starosta obce
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