Na základe §6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 27.11.2008 a zvesené dňa 29.12.2008

Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a v súlade
s § 41, 72, 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení nesk. predpisov / ďalej len „zákon
o sociálnych službách“/

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia
úhrady za opatrovateľskú službu
číslo: 88 /2008
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§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách spôsob
určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

§2
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách.
2. Opatrovateľskou službou sú poskytované jednotlivé úkony uvedené v prílohe č. 1 tohto
VZN
3. Rozsah jednotlivých úkonov bude určený individuálne na základe lekárskej a sociálnej
posudkovej činnosti, a to v hodinách.

§3
Okruh osôb, ktorým sa neposkytuje opatrovateľská služba
1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie
podľa osobitného predpisu, okrem obdobia, kedy je fyzickej osobe vykonávajúcej

opatrovanie poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť alebo odľahčovacia služba.
Opatrovateľskú službu je možno v tom prípade poskytnúť v rozsahu najviac 8 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.
§. 4
Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby
1. Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína podaním písomnej žiadosti o
o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
2. Odkázanosť na sociálnu službu sa vyhotovuje na základe lekárskeho posudku a sociálneho
posudku.
a) lekársky posudok:
– žiadateľ o službu predloží svojmu zmluvnému lekárovi na vyplnenie tlačivo
lekárskeho nálezu,
- na základe vyplneného návrhu posudzujúci lekár / zmluvný s mestom / určí stupeň
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b) sociálny posudok
- vykonáva sociálny pracovník obce a zhodnocuje individuálne predpoklady
žiadateľa, jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho začlenenie do
spoločnosti.
3. K písomnej žiadosti je občan povinný predložiť:
a) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
b) vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa.
c) rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
4. Opatrovateľskú službu Mesto Čadca poskytuje v závislosti na svojich finančných
možnostiach.
§ 5
Spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Mesto Čadca je povinné uzatvoriť s prijímateľom služby zmluvu o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
2. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu podľa
svojho príjmu a majetku. Po jej zaplatení mu musí zostať mesačne z jeho príjmu najmenej
1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú
osobitným predpisom.
3. Pri výpočte úhrady za opatrovateľskú službu mesto vychádza z výšky ekonomicky
oprávnených nákladov za predchádzajúci rok Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov
je definovaný v § 72, odst. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Na účely určenia výšky úhrady sa od ekonomicky oprávnených nákladov odpočíta
priemerná suma, ktorá sa určí ako podiel súčtu súm finančného príspevku podľa prílohy
č. 5 zákona o sociálnych službách, ktoré zodpovedajú príspevku pri poskytovaní terénnej
sociálnej práce a stupňu odkázanosti jednotlivých prijímateľov sociálnej služby a počtu
prijímateľov sociálnej služby.

Suma úhrady za opatrovateľskú službu nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené
náklady.
Konkrétna suma bude upravená podľa skutočných nákladov a to v prílohe tohto VZN.
4. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa
opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

§6
Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do
31.12.2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára
2009, najdlhšie do 31.decembra 2010.
2. Mesto Čadca začne konať z vlastného podnetu vo veci prehodnotenia stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby postupne od 01.01.2009 do 30.09.2010.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Čadca dňa 12. decembra 2008 pod č. 171/2008
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2009.

Bc. Ing. Jozef Vražel
primátor mesta

Príloha č. 1
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity
Časť I
Sebaobslužné úkony
a) Hygiena
1. osobná hygiena
hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty ( holenie, česanie, umývanie,
make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne
medikamentov),

2. celkový kúpeľ
hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa
vykonáva vždy vo vani alebo sprchovom kúte).

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podloženej misy, močovej fľaše s následným očistením podloženej misy
(fľaše),
6. ochana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
d) Obliekanie a vyzliekanie
1. výber oblečenia,
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,
e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní
gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
Časť II
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a)
b)
c)
d)

nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
donáška jedla do domu,
umytie riadu,

e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) 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, napríklad zabezpečenie úhrady
platieb).
Časť III
Základné sociálne aktivity
a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitosí
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní,
c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstannú
nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára,
pri záujmových činnostiach.

Časť IV
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy , úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych potrieb (ďalej len „dohľad“)
a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu.č

Príloha č. 2

Prepočet výšky úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu
Úhrada je prepočítaná v zmysle § 72 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Ekonomicky oprávnené náklady za mesiac:
1/ Osoby v II. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– výška príspevku pri poskytovaní terénnej sociálnej služby za mesiac
411 229 – 246 246 = 164 983,- Sk
2/ Osoby v III. stupni odkázanosti na inej fyzickej osoby
- výška príspevku pri poskytovaní terénnej sociálnej služby za mesiac
111 426 – 64 956 = 46 470,- Sk
3/ Osoby vo IV. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- výška príspevku pri poskytovaní terénnej sociálnej služby za mesiac
25 645 – 16 236 = 9 409,- Sk

Skutočné náklady pre II. - IV. stupeň odkázanosti
548 300 – 327 438 = 220 862,- Sk
Počet opatrovaných 105.
Počet hodín poskytovania opatrovateľskej služby 6 200 mesačne.
V zmysle § 72 odst.2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách mesto určuje sumu
úhrady maximálne do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
Skutočné, ekonomicky oprávnené náklady na 1 hod. poskytovania opatrovateľskej
služby sú 1,18 EUR (35,55 Sk),čo by predstavovalo mesačnú úhradu pri poskytovaní
opatrovateľskej služby v rozsahu 2 hodín 47,2 EUR (1 421,95 Sk).
Tieto náklady predstavujú maximálnu možnú úhradu pri poskytovaní opatrovateľskej služby.
Doterajšia úhrada bola rôzna podľa poskytovaných služieb, pri poskytovaní na 2 hod. cca
350,- až 450,- Sk.
Nakoľko pri úhrade vo výške skutočných, ekonomicky oprávnených nákladoch by
došlo k značnému zvýšeniu úhrady za opatrovateľskú službu, Mestská rada na svojom
rokovaní doporučila výšku úhrady za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby sumu
0,4 EUR/ hod. ( 12,05 Sk/ hod.)
Mesačná úhrada pri poskytovaní opatrovateľskej služby v rozsahu 2 hodín bude predstavovať
sumu 16 EUR (482,- Sk).

