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1.Účel vydania
Toto všeobecne záväzné nariadenie je vydané za účelom stanovenia spôsobu

určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú
opatrovateľskú službu na základe § 6 odst. 1 zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Rozsah platnosti 
Všeobecné záväzné nariadenie platí pre fyzické osoby, ktorým bola priznaná

a poskytuje sa opatrovateľská služba.

3. Súvisiace dokumenty

- zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zák SNR č. 416/2001 Z.z.. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
  správy na obec a na vyššie územné celky
  - zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 246/2001 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o soc. pomoci

4. Pojmy a skratky
Zb. - zbierka
Z.z. - zbierka zákonov
Zák. - zákon
SNR - Slovenská národná rada
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
MsZ - mestské zastupiteľstvo
Sk - slovenská koruna
kg - kilogram 
hod. - hodina

5. Popis činnosti

5.1. Spôsob určenia úhrady

5.1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
skutočného rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných
prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky
úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím podľa skutočne poskytovaných
úkonov.
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5.2. Výška úhrady
Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci
opatrovateľskej služby sa  určuje nasledovne :

1. NEVYHNUTNÉ ŽIVOTNÉ ÚKONY ÚHRADA

a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, 
    pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík
    a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 5.- Sk / deň

b/ donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla,
    pomoc pri podávaní jedla a pri pití 7.- Sk / deň

c/ dohľad 10.- Sk / hod.

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

sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia
 a na iné verejné podujatia 5.- Sk / deň
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5.3. Spôsob platenia úhrady
Úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby platí opatrovaný občan poštovou
poukážkou, prípadne do pokladne mesta za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu
opatrovateľská služba poskytovala, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

5.4. Spoločné ustanovenia
Toto všeobecne - záväzné nariadenie mesta Púchov nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 


