
Na základe § 6 ods. 3 a 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyvesené dňa 31.10.2012  a zvesené dňa 30.11. 2012
                                                        

        
                                                              Mesto Čadca

vydáva v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel 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  ( 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: 132/2012
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§  1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len „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, poskytovanú občanom Mesta Čadca.

§ 2
Opatrovateľská služba

Okruh oprávnených osôb na poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou formou 
v prirodzenom sociálnom prostredí  fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Čadca.

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  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.  

3. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte fyzickej osoby a môže byť 



poskytnutá prostredníctvom opatrovateľskej služby  mesta Čadca, prostredníctvom 
iného verejného poskytovateľa alebo neverejného poskytovateľa.

4. Rozsah   úkonov  na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách 
v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa 
dohodnú v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

       5.  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  zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu s výnimkou, ak   
          sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, 
          alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia 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/ zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu/,

d) ktorej  je  nariadená  karanténa pre  podozrenie z nákazy  prenosnou chorobou  a pri
          ochorení touto nákazou,

e) ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
f) s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla 

ohrozovať iné fyzické osoby,
6. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
7. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti fyzickej osoby  v pracovných dňoch 

v pracovnej dobe spravidla od 7,30 hod. do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, 
s ktorými mesto uzatvára pracovnú zmluvu. 

§ 3
Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby

1. Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína podaním písomnej žiadosti o 
posúdenie odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej osoby. 

2. Odkázanosť na sociálnu službu sa vyhotovuje na základe lekárskeho posudku 
a sociálneho   posudku.

3. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na 
poskytovanie opatrovateľskej služby

4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na 
opatrovateľskú službu.  

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje na čas minimálne 1 hodinu denne a maximálne 
7,5 hodiny denne počas pracovných dní. 

6. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie opatrovateľskej služby je občan 
povinný predložiť:

- potvrdenie žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb o príjme,
- vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa na predpísanom tlačive.



7. Konkrétne podmienky  poskytovania opatrovateľskej služby sa upravia a dohodnú v  
Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej 
služby sa uzatvára v zmysle §74 zákona o sociálnych službách.

8. Mesto si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanej osobe. Opatrovateľky 
u opatrovanej osoby je možné striedať podľa potreby, aby  bola každá opatrovateľka 
rovnako vyťažená.

9. V prípade dovolenky alebo práceneschopností opatrovateľky sa opatrovateľská služba 
zabezpečuje podľa personálnych možností opatrovateľskej služby a za spoluúčasti 
rodinných príslušníkov.

10. Ak fyzická osoba, ktorej je poskytovaná opatrovateľská služba, opakovane znevažuje 
alebo inak útočí na osobu opatrovateľa, mesto ukončí výkon opatrovateľskej služby 
odstúpením od zmluvy.

§    4

Spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu

1. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu 
podľa  svojho príjmu a majetku. Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný  príjem za 
kalendárny rok, ktorý  predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba 
požiadala o sociálnu službu. kalendárny rok, ktorý predchádzal podaniu žiadosti.

2. Spôsob skúmania majetku a čo sa považuje za majetok  je stanovené v §72 a 73  
zákona o sociálnych službách.

3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby 
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima určeného 
pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú  zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje  na platenie 
úhrady za službu, prechádza táto povinnosť na deti. Spôsob zisťovania ich príjmu 
a majetku je rovnaký ako u žiadateľa o službu. Ak táto povinnosť nevznikne ani deťom 
a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada je pohľadávka mesta , 
ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

5. Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín 
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných 
sociálnych aktivít v kalendárnom mesiaci v ktorom sa poskytla. Prijímateľ 
opatrovateľskej služby je povinný  za jej poskytovanie zaplatiť úhradu najneskôr do 15. 
dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti do pokladne MsÚ Čadca alebo bezhotovostne 
na účet mesta.

6. V prípade nezaplatenia úhrady za poskytnutú službu mesto môže jednostranne 
vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 ods. 14 zákona 
o sociálnych službách, v súlade so zmluvnými podmienkami o poskytovaní sociálnej 



služby.
7. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby  sa stanovuje na 0,80 € za jednu 

hodinu jej poskytovania denne. 
                                                                                                                                      

            

§  5

Prechodné ustanovenia

1. Opatrovateľskú službu môže vykonávať fyzická osoba ak spĺňa stanovené podmienky 
dosiahnutého vzdelania v zmysle § 84ods. 9 zákona o sociálnych službách účinného 
od 1. marca 2012. Podmienky vykonávania opatrovateľskej služby  nie je povinná 
spĺňať fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala 
opatrovanie najmenej tri roky  podľa § 110b zákona o sociálnych službách účinného od 
1. marca 2012.

2. Pri poskytovaní sociálnych služieb sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 6

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva  Čadca dňa 15.11.2012  pod č. 104 /2012 

2. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 
nariadenie č. 128/2012, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Čadca 
uznesením č. 53/2012  zo dňa 24.05.2012

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej 
tabuli Mesta Čadca a  účinnosť od 1.12.2012.

                                                                                                   Ing. Milan Gura
                                                                                                    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. ochrana 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)  nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b)  príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c)  donáška jedla do domu,
d)  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 záležitostí
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 
          obojstrannú 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.


