VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 06/2003
Obce Pruské
o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu
Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na svojom zasadnutí dňa 9.12.2003 uznieslo v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Čl. I
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob určenia úhrady, výšku, úhrady a spôsob platenia
úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.

Čl. II
Spôsob určenia úhrady
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

Čl. III
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:

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

6,- Sk / deň

donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého
jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití

8,- Sk / deň

b/

c/

dohľad

12,- Sk / deň

2. Nevyhnutné práce v domácnosti:
a/

donáška uhlia , donáška dreva, vynesenie popola,.
donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie

8,- Sk / deň

b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti

14,- Sk / deň

c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti

45,- Sk / deň

d/

príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne
olovrantu alebo večere

17,- Sk / deň

e/

pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne
3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
a/ na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia
iné verejné podujatia

6,- Sk / deň

6,- Sk /deň

Čl. IV
Spôsob platenia úhrady
Úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby platí opatrovaný občan poštovou poukážkou, príp.
v hotovosti do pokladne Obecného úradu v termíne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Čl. V
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných
činností na riešenie hmotnej núdze alebo na riešenie sociálnej núdze.
2. 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 alebo
kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodcom.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:
a/ sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b/ sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2
zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci / v znení neskorších predpisov/ alebo
c/ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.
5. Opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje aj formou konzultačnej paliatívnej činnosti
v súlade s koncepciou paliatívnej medicíny prostredníctvom poradenskej hospicovej
starostlivosti v priestoroch na to určených obcou.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Vyhlásenie tohto nariadenia sa vykoná jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na
15 dní.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
v obci.

MUDr. Viliam C í b i k , PhD.

starosta obce

