Všeobecne záväzné nariadenie . 81/2003
o opatrovate skej službe v meste Dobšiná
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná pod a ustanovenia § 11, ods. 4 písm.g) zákona .
369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, zákona .195/98 Z.z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších zmien a doplnení, zákona . 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a vyhlášky MPSVaR SR
.246/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnej pomoci
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o opatrovate skej službe v meste Dobšiná
l. I
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len VZN ) ustanovuje okruh osôb, ktorým môže
by poskytnutá opatrovate ská služba, spôsob ur enia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia
úhrady za poskytnutú opatrovate skú službu na území mesta Dobšiná.
l. II
OPATROVATE SKÁ SLUŽBA
Opatrovate skú službu možno poskytova ob anovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpe ovaní:
1. nevyhnutných životných úkonov
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo
3. kontaktu so spolo enským prostredím, najmä sprievodom, tlmo ením v posunkovej
re i pre nepo ujúce osoby a pred ítanie.
O opatrovate skú službu môže požiada iba ob an mesta, ktorý je v meste Dobšiná prihlásený
na trvalý pobyt. Žiados o poskytnutie opatrovate skej služby musí by písomná.
Rozsah opatrovate skej služby ur í Mestský úrad v Dobšinej na základe odporú ania
ošetrujúceho lekára.
Opatrovate skú službu nemožno poskytova ob anovi, ktorému:
1. sa poskytuje pe ažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
2. sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie alebo
3. je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
Opatrovate ská služba sa poskytuje prednostne v byte ob ana.
Skon enie poskytovania opatrovate skej služby :
smr ou
rozhodnutím o skon ení poskytovania opatrovate skej služby na základe písomnej
žiadosti opatrovaného
rozhodnutím mesta Dobšiná

l. III
SPÔSOB UR ENIA ÚHRADY a VÝŠKA ÚHRADY ZAOPATROVATE SKÚ
SLUŽBU
1. Úhrada za opatrovate skú službu v kalendárnom mesiaci sa ur í pod a rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti
a zabezpe enia kontaktu so spolo enským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný
životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpe enie kontaktu so
spolo enským prostredím v prepo te na 30 kalendárnych dní.
2. Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti
a zabezpe enie kontaktu so spolo enským prostredím, poskytované v rámci
opatrovate skej služby je uvedená v prílohe . 1.
3. Ob an je povinný plati úhradu za opatrovate skú službu pod a výšky príjmu
a majetku 1/. Do príjmu ob ana sa zapo ítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnos
a príplatok k prídavkom na die a. Od príjmu sa odpo ítava úhrada za iné sociálne
služby: za prepravnú službu, za starostlivos v zariadeniach sociálnych služieb,
sociálna pôži ka.
4. Ob an nie je povinný plati úhradu za tlmo enie v posunkovej re i pre nepo ujúce
osoby, za pred ítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí. Ob an nie
je povinný plati úhradu za opatrovate skú službu, ak jeho príjem a príjem osôb,
ktorých príjmy sa spolo ne posudzujú1 je nižší ako 1,2 - násobok sumy životného
minima, ustanoveného osobitným predpisom 1, alebo ak sa rovná 1,2-násobku tejto
sumy.
5. Ak príjem ob ana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spolo ne posudzujú je vyšší, ako
1,2-násobok sumy životného minima, ustanoveného osobitným predpisom 1, ob an p l
a t í za poskytnutú opatrovate skú službu alebo jej as pod a príjmu a majetku tak,
aby tomuto ob anovi a osobám, ktorých príjmy sa spolo ne posudzujú, zostala z ich
príjmu suma 1,2-násobku sumy životného minima.
6. Mesto Dobšiná požaduje úhradu za opatrovate skú službu od osôb, ktoré majú vo i
ob anovi, ktorému sa poskytuje opatrovate ská služba vyživovaciu povinnos , a to
postupne od manžela, manželky, detí v prípade, ak príjem ob ana je nižší, ako 1,2násobok sumy životného minima. Úhrada od týchto osôb sa uskuto uje na základe
písomnej dohody medzi mestom Dobšiná a dotknutými osobami.
7. Osoba, ktorá má vo i ob anovi, ktorému sa poskytuje opatrovate ská služba
vyživovaciu povinnos , je povinná plati úhradu alebo jej as pod a svojho príjmu
a majetku.
8. Ak medzi mestom Dobšiná a osobami, uvedenými v bode 6 nedôjde k dohode o
úhrade, rozhodne o povinnosti týchto osôb plati úhradu a o výške úhrady mesto
Dobšiná.
9. Pe ažné poh adávky nezanikajú smr ou ob ana, ktorému sa poskytovala
opatrovate ská služba za úhradu. Ak ob an, ktorý bol povinný plati úhradu zomrie,
nezaplatená úhrada za poskytnutú opatrovate skú službu alebo jej as sa uplat uje
v dedi skom konaní 2/.
-----------------1/ Zákon . 125) 98 Z.z. o životnom minime v znení platných predpisov a opatrenie MPSVaR
. 285/2002 Z.z.
2/ § 175a až § 175z Ob ianskeho súdneho poriadku

l. IV
SPÔSOB ÚHRADY a VÝŠKA ÚHRADY ZAOPATROVATE SKÚ SLUŽBU
1. Úhrada za opatrovate skú službu sa uhrádza:
o poštovou poukážkou, ktorú ob an dostane na vyžiadanie od Mestského úradu
v Dobšinej,
o prevodným príkazom na ú et mesta Dobšiná.
2. Výška úhrady je stanovená pod a výpo tového listu za poskytnutú opatrovate skú
službu po prepo te rozdielu medzi príjmom opatrovanej osoby a výškou nákladov na
opatrovate skú službu.
l. V
ZÁVERE NÉ USTANOVENIA
1. Pokia v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR .
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení platných právnych úprav a zákon NR SR .
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupite stvo v Dobšinej d a: svojím uznesením
.:.......................
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schva uje Mestské zastupite stvo v Dobšinej.
4. Toto VZN nadobúda ú innos po uplynutí 15. d a od jeho zverejnenia naúradnej
tabuli mesta Dobšiná.
Ing. Ján v o z á r
primátor mesta
---------------------------------------------------------------------Príloha . 1
k VZN . 81/2003
VÝŠKA ÚHRADY ZA NEVYHNUTNÉ ŽIVOTNÉ ÚKONY, NEVYHNUTNÉ PRÁCE v
DOMÁCNOSTI a ZABEZPE ENIE KONTAKTU SOSPOLO ENSKÝM PROSTREDÍM,
POSKYTOVANÉ v RÁMCI OPATROVATE SKEJ SLUŽBY v MESTE DOBŠINÁ
Úhrada
1. NEVYHNUTNÉ ŽIVOTNÉ ÚKONY za de
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 5Sk
b. donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla pomoc pri podávaní
jedla a pití 7Sk
c. doh ad 10Sk/h
2. NEVYHNUTNÉ PRÁCE v DOMÁCNOSTI

a. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurov. telesách a ich istenie 7Sk
b. nákup a alšie nevyhnutné innosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 12Sk
c. práce spojené s udržiavaním domácnosti 40Sk
d. príprava a varenie ra ajok, obeda, príp. olovrantu alebo ve ere 15Sk
e. pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne 5Sk/kg
3. ZABEZPE ENIE KONTAKTU SO SPOLO ENSKÝM PROSTREDÍM
a. sprievod na kultúrne podujatia, telovýchovné podujatia a iné verejné podujatia
5Sk

