
Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Lúčky č.  1/2008 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 

poskytovanú opatrovateľskú službu 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Lúčky v zmysle ust. §4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  a v zmysle zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na úseku sociálnych vecí  a 
Zákona č.195/1998 Zb.o poskytovaní sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov  vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácom 
prostredí na území obce Lúčky. 
 

PRVÁ   ČASŤ 
Úvodné ustanovenie  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje základné pravidlá poskytovania 

opatrovateľskej služby v domácom prostredí v zmysle  zákona č. 195/1998 Zb. o poskytovaní 
sociálnej pomoci  v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) v podmienkach Obce 
Lúčky  (ďalej len „obec“ ).  
 

  DRUHÁ  ČASŤ 
    Sociálne  služby 
Opatrovateľská služba 

 
 

TRETIA   ČASŤ 
Opatrovateľská služba 

 
Opatrovateľskú službu možno poskytovať : 
 

1) Občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 
zabezpečovaní  : 

a) nevyhnutných životných úkonov 
b) nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím /sprievod 
k lekárovi, a pod./ a predčítaní 
 
2) Občanovi na bežné úkony osobnej hygieny /holenie, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, 

pri použití WC, kúpaní, umývaní vlasov,zabezpečení teplého jedla a pomoci pri jeho 
podávaní, pri pití, starostlivosť  a výchova nahrádzajúca rodinné prostredie, dohľad/. 

 
3) Občanovi na vykonávanie nevyhnutných prác v domácnosti /kúrenievo vykurovacích 

telesách a ich čistenie, donáška paliva a ďaľšie práce spojené s udržiavaním 
domácnosti, príprava a varenie raňajok,obedov,večerí, pranie, žehlenie osobnej a 
ostatnej bielizne/. 



 
4) Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje /sprievodcom/ na lekárske 

vyšetrenie,vybavenie úradných záležitostí, do školy a zo školy, do zamestnania zo 
zamestnania, kultúrne ,telovýchovné a iné podujatia, tlmočením v posunkovej reči pri 
lekárskom vyšetrení a vybavovaní úradných záležitostí, predčítaním pre nevidiacich 
pri vybavovaní úradných záležitostí. 

 
 
Opatrovateľskú službu nemožno  poskytovať: 
Občanovi, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo je nariadená 
karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou. 
 
Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana. 
 

 
ŠTVRTÁ  ČASŤ 

Úhrada za poskytnutú sociálnu pomoc 
 

1) Občan je povinný platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 14 odst. 2 písm. a/, c/ 
a d/ zákona č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a 
majetku. 

 
2) Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 14 odst. 2 písm. a/, c/ a d/ zákona č. 

195/1998 Zb. o sociálnej pomoci sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie 
dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje. 

 
 
3) Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 

odst. 2 písm. a/ a c/ zákona č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci, ak jeho príjem je 
nižší, ako suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného 
osobitným predpisom alebo sa rovná tejto sume. 

 
4) Ak príjem občana je vyšší ako suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 

ustanoveného osobitným predpisom, občan platí za poskytnutú sociálnu službu 
uvedenú v § 14 odst. 2 písm. a/ a c/ zákona č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci úhradu 
alebo jej časť podľa príjmu majetku tak, aby tomuto občanovi zostala  z jeho príjmu 
suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným 
predpisom. 

 
5) Spôsob určenia úhrady a  výšku úhrady určuje príloha č. 1  VZN. 
 
6) Spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac 

v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala  je občan povinný zaplatiť do pokladne 
OcÚ v Lúčky, do 5 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.1/   

______________________________         
Zákon č. 125/1998 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov 
 
 
 



PIATA   ČASŤ 
Rozhodnutia  obce 

 
Rozhoduje: 

1) O poskytovaní opatrovateľskej služby pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčky 
podľa § 15 odst. 1 písm. a/ zákona č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov a úhrade za túto opatrovateľskú službu. 

 
2) O výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu a o povinnosti občana zaplatiť 

úhradu za opatrovateľskú službu. 
 

3) O povinnosti občana vrátiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla 
neprávom. 

   
ŠIESTA   ČASŤ 

Konanie vo veciach sociálnej služby 
 

1) Sociálna služba sa poskytuje občanovi na základe písomnej žiadosti občana, ktorý je 
odkázaný na poskytovanie sociálnej služby. 

 
2) Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho 

písomným súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave 
tohto občana podať žiadosť manžel, manželka, rodičia a jeho deti, ak sú spôsobilí na 
právne úkony. 

 
3) K písomnej žiadosti  o poskytnutie sociálnej služby v Obci  je občan povinný 

predložiť: 
a/ potvrdenie o príjme v kalendárnom mesiaci v ktorom bola podaná žiadosť o sociálnu 
službu, 
b/ potvrdenie o príjme za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, 
c/ potvrdenie o majetkových pomeroch 
d/ kladné odporúčanie ošetrujúceho lekára 
e/ iné doklady v zmysle zákona č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších 
predpisov a doplnkov, ktoré tvoria podklad na rozhodnutie o poskytovaní sociálnej pomoci 
v Obci . 
 
 

SIEDMA  ČASŤ 
Spoločné ustanovenia 

 
1) Nárok na poskytovanie sociálnej služby vzniká právoplatným rozhodnutím obce o jej  

poskytovaní. 
 
2) Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba je povinný písomne obci  do ôsmich dní 

nahlásiť zmeny o skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na poskytovanie 
sociálnej služby a  výšku jej úhrady. 

 
3) Občan je povinný na výzvu obce osvedčiť skutočnosti na poskytovanie sociálnej 

služby a to v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy. Ak občan tejto výzve 
nevyhovie, Obec  poskytovanie sociálnej služby zastavuje. 



 
4) Poskytovanie sociálnej služby podmienené nepriaznivým zdravotným stavom možno 

zastaviť, ak sa občan nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu alebo inému odbornému 
vyšetreniu. 

 
5) Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba je povinný oznámiť výšku svojich príj-

mov.  
 
6) Peňažné pohľadávky nezanikajú smrťou občana, ktorému sa poskytovala sociálna 

služba za úhradu. Ak občan, ktorý bol povinný platiť úhradu zomrie, nezaplatenú 
úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť  si obec uplatňuje v konaní o 
dedičstve. 

 
7) Ak občan, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu zomrie, obec nahlási 

pomernú časť zo zaplatenia úhrady za dni neposkytovania sociálnej služby do aktív 
dedičstva po tomto občanovi. 

 
8) Nároky  Obce  vyplývajúce zo sociálnej služby sú predmetom dedičstva.  

 
 
 

ÔSMA   ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Lúčkach. 
2) Prílohou tohto nariadenia je Príloha č. 1 - t.j. Tabuľka o výške úhrady za nevyhnutné    

životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so 
spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby. 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach svojím 
uznesenie č. 44/2008 zo dňa    8 . 12 . 2008. 
 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie je účinné od 01.01.2009. 
 
 
V Lúčkach, dňa   8. 12. 2008 
                       František  Z A J A K  

                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 

 
 



Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy 
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím 

poskytované v rámci opatrovateľskej služby. 
 
 

Žiadateľ potrebuje nasledovné úkony opatrovateľskej služby za mesiac 
/podčiarknúť ktoré.../ 

A 
úkony Sk 

 
1.Nevyhnutné životné úkony 
   a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane oholenia, pomoc  
       pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozíku 
a z vozíka  
       na lôžko a lôžka pomoc pri použití WC. 
 
 

 
 

0,23 €/deň 

  

  b/ Kúpanie vrátane umytia vlasov -   
  c/ Donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc    
       pri podávaní jedla a pití 

0,30 €/deň   
  d/  Starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné  
       prostredie 

0,90 €/deň   
   e/ Dohľad  0,40 €/hod.   
 
2. Nevyhnutná práca v domácnosti 
    a/ donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody 
        kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie                

 
0,30 €/deň 

 

  

    b/ nákup a ďaľšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou  
        v domácnosti 

0,56 €/deň   
  c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti 1,39 €/deň   
  d/ príprava na varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo   
        večere 

0,56 €/deň   
  e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej  
       bielizne 

0,23 €/kg   
 
3. Formy zabezpečovania kontaktu so spol. prostredím 
    a/ sprievod na lek. vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí,  
        do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania 

 
- 

  

    b/ sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatie 0,17 €/deň   
  c/ tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom 
       vyšetrení a pri vybavovaní úradných záležitostí 

0,17 €/deň   
  d/ predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí  -   
 
A – výška úhrady sa vzťahuje na poskyt. opatrov. služby podľa § 15 ods. 1 písm. a/ zákona č. 195/1998 Z.z. 
 
 
V Lúčkach, dňa: __________________________________ 
 
Podpis zamestnanca obce: ________________________________ 
 
Podpis opatrovaného občana: _____________________________ 


