Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 2/2010
o opatrovateľskej službe
Obecné zastupiteľstvo v Štôle v zmysle § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
Článok I
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje pôsobnosť obce vo veciach poskytovania opatrovateľskej služby a spôsob
určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Článok II
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 prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o
sociálnych službách.
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v
hodinách.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu (zákona č. 447/2008 z.z. o peňažných
dávkach na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná
starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia
služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín
mesačne,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
predpisu (zákona č. 447/2008 z.z. o peňažných dávkach na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

Článok III
Posudková činnosť
1. Odkázanosť na sociálnu službu sa vyhotovuje na základe lekárskeho posudku
a sociálneho posudku (ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách).
2. Posudzujúci lekár určí stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby na základe
lekárskeho nálezu zmluvného lekára tejto fyzickej osoby a určí termín jej opätovného
posúdenia zdravotného stavu.
3. Sociálny posudok vykoná sociálny pracovník obce, kde zhodnotí individuálne
predpoklady žiadateľa, jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho
začlenenie do spoločnosti.
Článok IV
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie
1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1 euro na jednu hodinu.
2. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1 eura a počtu hodín
opatrovateľskej služby.
3. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu podľa
svojho príjmu a majetku.
4. Úhrada za opatrovateľskú službu sa platí do pokladne obce, najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
5. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi, ktorému sa poskytuje
opatrovateľská služba zostať mesačne z jeho príjmu 1,3 násobok sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona 601/2003 Z.z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Ak prijímateľ, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nemá príjem, alebo jeho
príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá uzatvorí s obcou zmluvu
o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
7. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov alebo deti, ak sa ich
príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o platení
úhrady za opatrovateľskú službu.
8. Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom
a občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka
obce, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
Článok V
Konanie vo veci opatrovateľskej služby
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu doručenej na obecný
úrad (príloha č. 1 VZN).

2. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o
odkázanosti na opatrovateľskú službu.
3. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovanie
opatrovateľskej služby. Fyzická osoba alebo zákonný zástupca fyzickej osoby, ktorá má
záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať písomnú žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na obecný úrad (príloha č. 2
VZN).
4. Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach
rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových
pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
opatrovateľskú službu.
5. Osobné údaje, ktoré spracúva obec na účely poskytovania opatrovateľskej služby sú
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje
týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.
6. Obec vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby v rozsahu
predchádzajúceho odseku , súčasťou evidencie je počet hodín opatrovateľskej služby a
úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby.
Článok VI
Všeobecné ustanovenia
1. Obec je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za
poskytovanú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 248/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
Článok VII
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štôle dňa
24.08.2010 uznesením č.:28/2010/B/3
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .........................
3. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č.1/2003 o spôsobe
určenia úhrady o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
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