Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach podľa § 6 zákona 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 (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie Obce Topoľčianky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2010
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich poskytovanie
Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Topoľčianky (ďalej len VZN ) upravuje postupy a
podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby a spôsob určenia a
platenia úhrady.
Článok 2
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom v obci.
3. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby.
4. Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu na základe písomnej žiadosti o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana v pracovných
dňoch spravidla v čase od 8.00 – 16.00 hod ..
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania
nároku na tento druh sociálnej služby.
7. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci
stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách.
8. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby upravuje zmluva o poskytovaní
sociálnej služby.

Článok 2
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity
Opatrovateľskou službou sa poskytujú nasledovné úkony:
1. Sebaobslužné úkony
a) hygiena
b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
c) vyprázdňovanie močového mechúra hrubého čreva
d) obliekanie, vyzliekanie
e) mobilita, motorika
2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
donáška jedla do domu
umytie riadu
bežné upratovanie v domácnosti
obsluha bežných domácich spotrebičov
starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
starostlivosť o lôžko
vynášanie drobného odpadu do zbernej nádoby
donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie
úhrady platieb)
3. Základné sociálne aktivity
a) sprievod
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca
najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej
korešpondencia a pri nakupovaní
c) tlmočenie
4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len dohľad).
Článok 3
Úhrada za opatrovateľskú službu
1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 0,55 € za hodinu poskytovanej služby.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych
aktivít a dohľadu v prepočte na 22 pracovných dní.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu hodín
poskytnutých úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba
poskytla.
4. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší euro cent nadol.
5. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby je splatná najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca formou platby do pokladne obecného úradu, poštovou
poukážkou alebo prevodom na účet obce.
6. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne
s obcou v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Článok 4
Odľahčovacia služba
1. Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok.
2 . Odľahčovacou službou sa poskytuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna
služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie
vykonávať.

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch,
nie však po hodinách.
4. Obec zabezpečuje odľahčovaciu službu formou opatrovateľskej služby v domácnosti
v pracovných dňoch.
5. Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá
opatruje a musí byť podaná obci 14 dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby.
K žiadosti je potrebné doložiť posudok osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
6. Bližšie podmienky poskytovania odľahčovacej služby upravuje zmluva uzatvorená
s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
Článok 5
Výška úhrady za odľahčovaciu službu
1. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v rámci odľahčovacej služby je 1,70 €
za hodinu poskytovanej služby.
2. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v rámci odľahčovacej služby je splatná
najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca formou platby do pokladne
obecného úradu, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet obce.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby, výške
a spôsobe jej úhrady.
2. Ostatné náležitosti neupravené týmto VZN sa riadia zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3.

Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach
dňa 29. 07. 2010.

4. Toto VZN bolo vyhlásené dňa 30. 07 . 2010 a nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2010.

Juraj Mesko
starosta obce

Vyvesené dňa : 30. 07. 2010
Zvesené dňa : 16.8.2010

