Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4 /2012
o poskytovaní opatrovateľskej služby
a
o úhradách za opatrovateľskú službu
Mestské zastupiteľstvo Kolárovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 ( v znení č.317/2009 Z.z., 332/2010 Z.z., 551/2010 Z.z., 50/2012 Z.z.)
Vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 4 / 2012 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a o úhradách za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území
Mesta Kolárovo.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na spôsob poskytnutia opatrovateľskej služby a
určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady na opatrovateľskú službu na územných
obvodoch obcí.
Čl. 1
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým
pobytom v meste Kolárovo na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
2. 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 sociálych službách.
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.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti
určuje mesto v
hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah
zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3 k zákonu o
sociálnej pomoci.
4. 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 s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná
starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odlahčovacia 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
d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase
od 7,00 hod. - do 15,30 hod., prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými mesto uzatvára
pracovnú zmluvu.

Čl. II
Posudková činnosť
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom posudzujúci
lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý
obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, ktoré
ovplyvňuje
začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník mesta.
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o
svoju domácnosť pri základných aktivitách podľa prílohy č.4 k zákonu o sociálnych
službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého
zdravotného stavu.
Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje :
a/ stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b/ znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c/ určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
Posudková činnosť sa nevykonáva, ak opatrovateľská služba sa bude poskytovať fyzickej
osobe, ktorá bude platiť úhradu za poskytovanú službu najmenej vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby a ak sa jej bude
poskytovať pomoc pri odkázanosti inej osoby.

Čl. III
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie
1.

2.
3.

4.

5.

Suma úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená výške 50% priemerných
ekonomicky oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním tejto služby za
predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac, na prijímateľa sociálnej služby a na
počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby, čo je 1,50 € na jednu hodinu.
Úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,50 €.
Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí
podľa
poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,50 € a počtu hodín
opatrovateľskej služby.
Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu
a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z
jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenej osobitným predpisom.
Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne ich
príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.

6.

7.

8.
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Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú
službu, môže úhradu alebo jej časť platiť osoba, s ktorou mesto uzatvorí zmluvu o platení
úhrady za opatrovateľskú službu.
Ak podľa odseku 4 nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu
alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem neposudzuje
spoločne s príjmom občana, s ktorým mesto uzatvára zmluvu o platení úhrady za
opatrovateľskú službu.
Prijímatelia sociálnej služby a fyzické osoby sú povinné preukázať svoje majetkové pomery.
Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa považujú
nehnuteľné a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako
suma 10 000 €. Táto skutočnosť sa preukazuje na osobitnom tlačive na prílohe č.1 tohto
VZN s osvedčeným podpisom.
Na účel platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní nehnuteľného
majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného majetku prijímateľom sociálnej služby
alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez
primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa prihliada na predaj
nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok
prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie piatich rokov po sebe
nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa
príjem a majetok na účely platenia úhrady posudzujú.
Skutočnosti preukazuje prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s osvedčeným podpisom a
pri predaji nehnuteľného majetku aj kúpnou zmluvou, na ktorej základe bolo zapísané právo
k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Čl. IV
Konanie vo veci opatrovateľskej služby

1. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať
mestu písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá
obsahuje:
a/ meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b/ druh sociálnej služby,
c/ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d/ doklady o majetkových pomeroch, príloha č.1 tohto VZN
e/ deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej
služby
f/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
2. Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú
službu.
3. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno a
priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej
služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom
stave.
4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o
odkázanosti na opatrovateľskú službu
5. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná

6.
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fyzická osoba.
Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje
zákonom stanovené náležitosti, ktorú je povinné uzatvoriť podľa zákona účinného od
01.01.2009 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na
sociálnu službu.
Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť mestu 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 úhrad za opatrovateľskú
službu.
Osobné údaje, ktoré spracúva mesto 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.
Mesto vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby v rozsahu predchádzajúceho
odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby a úhrady za jednu hodinu
opatrovateľskej služby.

Čl. V
Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 01.januára
2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t.j. buď úplné stredné odborné
vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v
rozsahu 220 hodín.
Fyzická osoba, ktorá do 29.februára 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonáva opatrovanie
najmenej tri roky, spĺňa podmienku na opatrovateľa.
Čl.VI
Pracovno – právne vzťahy osôb zabezpečujúcich opatrovateľskú službu
1. Osoby vykonávajúce opatrovateľskú službu, sú zamestnancami mesta Kolárovo, ich
pracovné práva a povinnosti sú zriadené podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce,
a pracovno-právneho poriadku Mestského úradu v Kolárove.
2. Pracovný pomer je dohodnutý na dobu neurčitú, resp. do doby trvania podmienok, po
prehodnotení okolností resp. nároku opatrovanej osobe na poskytnutie opatrovateľskej
služby.
3. Podľa § 88 Zákonníka práce pracovný čas je pružný, v záujme zvýšenia efektívnosti práce.
Začiatok, alebo koniec pracovného času v jednotlivých dňoch si volí sám opatrovateľ
v súlade s potrebami opatrovanej osoby.
4. Nárok na dovolenku je stanovený v súlade s § 101, 102 a 103 Zákonníka práce. Čerpanie
dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek,
tak aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla v celku a do konca
kalendárneho roka. Počas čerpania dovolenky nie je poskytnutá opatrovateľská služba.
5. Pri odmeňovaní opatrovateľov zamestnávateľ postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čl.9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
Kolárovo.
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené na internetovej stránke mesta
dňa 02.04.2012 a zvesené dňa 15.05.2012 po schválení MsZ Kolárovo
3. Toto VZN mesta Kolárovo bolo schválené uznesením MsZ č. 315/2012 A./1. v Kolárove
dňa 30.04.2012
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.05.2012
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 21/2008 schválené
uznesením MsZ č. 485/2008 zo dňa 15.12.2008

V Kolárove, dňa 30.04.2012

Horváth Árpád
primátor mesta

Prílohy: 1. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
2. Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov

Príloha č.1

VYHLÁSENIE
o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Meno, priezvisko a titul: .................................................................................................................
Rodné číslo a dátum narodenia: ......................................................................................................
Bydlisko: .........................................................................................................................................
Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej 10 000 €.
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý* právnych následkov nepravdivého
vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.
*Nehodiace sa prečiarknúť.
v Kolárove, dňa ........................

...............................................
Podpis fyzickej osoby

.................................................
Podpis úradne osvedčil
**Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor, a ak to ich
povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Za hodnotu majetku je možné považovať
len podiel majetku pripadajúci na prijímateľa sociálnej služby a osoby uvedené v § 73 ods. 10.
Za majetok sa nepovažujú:
a) nehnuteľnosť,ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie,***
b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie
1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby,
2. deti prijímateľa sociálnej služby,
3. rodičia prijímateľa sociálnej služby,
4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
c) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju
potrebu
d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva,
e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú
ošatenie a obuv a hnuteľné veci, ne ktoré sa poskytla jednorázová dávka v hmotnej núdzi
alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia,
f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia,
g) hnuteľné veci, ak by bolo ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.
*** Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35, 38 a
39 sa prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie
pred začatím poskytovania sociálnej služby.
(účinnosť od 1.3.2012)

