Návrh nariadenia vyvesený na úradnej tabuli obce Lúčka dňa:21.11.2008
Nariadenie vyvesené na úradnej tabuli obce:8.12.2008
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa:1.1.2009
Obec Lúčka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE LÚČKA
č. 29/2008
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú
službu na území obce Lúčka

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje (ďalej len nariadenie) spôsob určenia úhrady
a výšku úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácností a formy
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím, ako aj spôsob platenia úhrady za
opatrovateľskú službu na území obce Lúčka.

§2
Spôsob určenia a spôsob platenia úhrady
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, foriem zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za predmetné úkony v prepočte na
počet dní v mesiaci.
2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v súlade so zákonom č.195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan vždy ku 10. dňu za predchádzajúci kalendárny
mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytla.
4. Rozsah opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje
pomoc inej osoby pri zabezpečovaní úkonov opatrovateľskej služby sa určí na základe
odporúčania zdravotníckeho zariadenia.
5. Za úkony opatrovateľskej služby sa považujú úkony uvedené v § 3 v bodoch 1 až 4 tohto
nariadenia.
§3
Výška úhrady za opatrovateľskú službu

1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny ....................................................................0,23 € /úkon
umývanie, česanie, pomoc pri obliekaní, pomoc pri presúvaní na vozík
a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC, prebaľovanie
b) holenie.....................................................................................................0,10 €/úkon
c) kúpanie vrátane umytia vlasov , strihania nechtov........................................ 0,23 € /úkon
d) kúpanie na lôžku vrátane umytia vlasov, strihania nechtov............................ 0,33 € /úkon
e) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pri pití .............................................................. 0,29 € /deň
f) dohľad................................................................................................... 0,43 €/hodina

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie ............................................0,33 € /deň
b) donáška vody zo studne...........................................................................0,16 € /deň
c) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti...............................................................................................0,49 € /deň
d) upratovanie domácností..............................................................................1,66 € /deň
e) príprava a varenie raňajok, obeda, príp. olovrantu
alebo večere...............................................................................................0,63 €/deň
f) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a
ostatnej bielizne.........................................................................................0,23 €/kg
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia
a na iné verejné podujatia........................................................................ 0,33 € /úkon
b) vybavovanie úradných záležitostí............................................................... 0,33 € /úkon
4. Sprevádzanie na lekárske ošetrenie................................................................ 0,73 € /deň

§4
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka o spôsobe určenia úhrady
a výške úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Lúčka sa ruší VZN č. 18/2003 o spôsobe
určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu.
2. Toto Všeobecne zaväzné nariadenie obce Lúčka č. 29/2008 o spôsobe určenia úhrady a výške
úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Lúčka bolo schválené uznesením OZ č. 11/2008
dňa 7.12.2009 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

Mikuláš Mašlej
starosta obce

