
VZN obce Kružná  

č. 1/2003  

o úhrade za opatrovateľskú službu 
 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Kružnej ako príslušný orgán podľa čl. 68 Ústavy SR vo veciach 

územnej samosprávy, § 6 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 47 až 47a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 13. januára 2003  

 u z n i e s l o   na tomto všeobecnom záväznom nariadení: 

 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady 

a spôsob platenia úhrady za stravovanie, bývanie, za opatrovanie a dohľad 

poskytované v rámci starostlivosti za opatrovateľskú službu. 

 

 

 

 

Článok II. 

Opatrovateľská služba 

 

 

1. Opatrovateľskú službu možno poskytovať: 

a. občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej 

osoby pri zabezpečovaní 

- nevyhnutných životných úkonov, 

- nevyhnutných prác v domácnosti 

- kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením 

v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním, 

b. dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú 

a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo 

zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 

2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke 

a. súčasne narodili tri deti a viac detí  

b. v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. 

3. Opatrovateľskú službu v hore uvedených prípadoch možno poskytovať do dovŕšenia 

troch rokov veku detí.  

 

 

 

 

 

 



4. Nevyhnutné životné úkony sú: 

a. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní 

a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC, 

b. kúpanie vrátane umytia vlasov, 

c. donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní 

jedla a pri pití, 

d. starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, 

e. dohľad. 

5. Nevyhnutné práce v domácnosti sú: 

a. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo 

vykurovacích telesách a ich čistenie, 

b. nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti, 

c. práce spojené s udržiavaním domácnosti, 

d. príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere, 

e. pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne. 

6. Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje 

a. sprievodom 

- na lekárske vyšetrenie, 

- na vybavenie úradných záležitostí, 

- do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, 

- na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné 

podujatia, 

b. tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby 

- pri lekárskom vyšetrení, 

- pri vybavovaní úradných záležitostí, 

c. predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí. 

 

7. Rozsah opatrovateľskej služby podľa odseku 6, písm. a.  určí príslušný orgán 

v posudku.  

 

8. Vážne dôvody, pre ktoré nemožno poskytovať alebo zabezpečiť osobnú, celodennú 

a riadnu starostlivosť o dieťa,  sú: 

a. choroba, úraz, kúpeľná liečba alebo úmrtie rodiča alebo občana, ktorý prevzal dieťa do 

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného 

orgánu, 

b. pôrod matky alebo ženy, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,  

c. nástup do práce z dôvodu vyčerpania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide 

o osamelého rodiča alebo o občana uvedeného v písmene a. 

 

9. Za osamelého občana sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená 

žena, slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí 

z iných vážnych dôvodov. 

 

10. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému 

a. sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo 

b. je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri 

ochorení touto nákazou. 

 

11. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.  



Úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu 

 

1. Občan je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu.  

      Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú  službu podľa 

príjmu a majetku. 

2. Za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytuje nezaopatrenému dieťaťu, je 

povinný platiť úhradu rodič alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do 

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu. Občan, ktorý prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, 

platí úhradu 

          

a. zo svojho príjmu a z príjmu dieťaťa, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, ak 

má voči tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť  

b.  z príjmu dieťaťa, ktorému sa poskytuje opatrovateľská  služba,  ak nemá voči tomuto 

dieťaťu vyživovaciu povinnosť. 

 

3. Na účely úhrady za opatrovateľskú  službu  sa do príjmu občana započítava aj 

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa opatrovateľská  služba 

poskytuje, a príplatok k prídavkom na dieťa, ktorému sa opatrovateľská služba  

poskytuje, s výnimkou prípadov, keď sa starostlivosť v zariadení sociálnych 

služieb poskytuje týždenne alebo denne.  

4. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej 

sociálnej služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. Pri poskytovaní 

starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb sa úhrada určuje aj podľa toho, 

či sa táto starostlivosť poskytuje celoročne, týždenne alebo denne.  

5. Občan ne je povinný platiť úhradu za tlmočenie v posunkovej reči pre 

nepočujúce osoby a úhradu za predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní 

úradných záležitosti. Občan nie je povinný platiť úhradu ani za organizovanie 

spoločného stravovania.  

6. Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú  službu, ak 

jeho príjem je nižší ako suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 

ustanoveného osobitným predpisom alebo sa rovná tejto sume. 

7. Ak príjem občana je vyšší ako suma životného minima pre plnoletú fyzickú 

osobu ustanoveného osobitným predpisom, občan platí za poskytnutú 

opatrovateľskú službu  úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby 

tomuto občanovi zostala z jeho príjmu suma životného minima pre plnoletú 

fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.  

8. Spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú 

opatrovateľskú službu  ustanoví všeobecne záväzným právny predpis, ktorý 

vydá ministerstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

       



Článok III. 

 

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti 

a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci 

opatrovateľskej služby 

 

1. Nevyhnutné životné úkony 

a. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia,  

      pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,                                                  5 Sk/deň 

      pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, 

      pomoc pri použití WC 

b. donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,  

pomoc pri podávaní jedla a pri pití                                                7 Sk/deň 

c. dohľad                                                                                         10  Sk/h 

2. Nevyhnutné práce v domácnosti 

a. donáška uhlia, donáška dreva,  

      vynesenie popola, donáška vody,  

      kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie                           7 Sk/deň 

b. nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti  

      súvisiace s prevádzkou domácnosti                                             12 Sk/deň 

c. práce spojené s udržiavaním domácnosti                                     40 Sk/deň 

d. príprava a varenie raňajok,  

      obeda, prípadne olovrantu alebo večere                                       15 Sk/deň 

e. pranie osobnej bielizne,  

      žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne                                  5 Sk/kg 

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím 

a. sprievod na kultúrne podujatia, 

      na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia                   5 Sk/deň 

 

 

Článok IV. 

 

Spôsob úhrad za opatrovateľskú službu 

 

Úhradu za opatrovateľskú službu možno zaplatiť na účet obce 23921582/0200 

a. bezhotovostným príkazom 

b. v hotovosti  -  poštovou poukážkou 

                                - do  pokladne v kancelárii obecného úradu oproti potvrdeniu o zaplatení  

 

Článok V. 

 

Záverečné ustanovenie 

 

     Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kružná uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Kružnej dňa 13. januára 2003. 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť od 1.2.2003. 


