VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SMIŽANY

č. 45
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou
Smižany v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) ustanovuje:
1. spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za opatrovateľskú službu
2. dohľad.
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,
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a sprevádzania na lekárske ošetrenie
a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti, za
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a sprevádzanie na lekárske ošetrenie
v prepočte na 30 kalendárnych dní.
2. Výška úhrady za pomoc poskytnutú pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných
prácach v domácnosti, zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím a pri
sprevádzaní na lekárske ošetrenie poskytované v rámci opatrovateľskej služby je uvedená
v prílohe č. 1. Za úkony opatrovateľskej služby sa považujú:
1.

Nevyhnutné životné úkony:

A/ bežné úkony osobnej hygieny: umývanie, česanie, pomoc pri obliekaní, pomoc pri
presúvaní na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri používaní WC
B/ holenie
C/ kúpanie vrátane umytia vlasov, strihania nechtov
D/ kúpanie na lôžku vrátane umytia vlasov, strihanie nechtov
E/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
F/ dohľad
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
A/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich
čistenie
B/ donáška vody zo studne
C/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti
D/ upratovanie domácnosti
E/ príprava a varenie raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere
F/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne.

-23. Kontakt so spoločenským prostredím
A/ sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia.
4. Sprevádzanie na lekárske ošetrenie

Článok III.
Prechodné ustanovenie
Za obdobie od. 1. 1. 2003 do 30. 4. 2003 sa výška úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú obcou Smižany určuje podľa vyhlášky MPSVR SR č. 246/2001 Z.z. na
vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Smižanoch uznesením č. 27/3/2003. Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 25. 4. 2003
a účinnosť nadobúda dňom 15. 5. 2003.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Príloha č. 1
Bod 1. Nevyhnutné životné úkony
A/ bežné úkony osobnej hygieny: (umývanie, česanie, pomoc pri
obliekaní, pomoc pri presúvaní na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka,
pomoc pri používaní WC
7.- Sk/deň
B/ holenie
C/ kúpanie vrátane umytia vlasov, strihania nechtov
D/ kúpanie na lôžku vrátane umytia vlasov, strihania nechtov

3.- Sk/deň
7.- Sk/deň
10.- Sk/deň

E/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri
pití
9.- Sk/deň
F/ dohľad

13.- Sk/deň

Bod 2. Nevyhnutné práce v domácnosti:
A/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie

10.- Sk/deň

B/ donáška vody zo studne

5.- Sk/deň

C/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti
D/ upratovanie domácnosti

15.- Sk/deň
50.- Sk/deň

E/ príprava a varenie raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere
19.- Sk/deň
F/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 7.- Sk/deň

Bod 3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím: sprievod na
kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia
10.- Sk/úkon

Bod 4. Sprevádzanie na lekárske ošetrenie

22.- Sk/deň

