Všeobecné záväzné nariadenie č4
o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu v zmysle zákona
č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v znení zákona NR SR
č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky

Čl. 1
Spôsob určenia a výška úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, 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
spoločnským prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní.
2. Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby:

1. Nevyhnutné životné úkony
a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátanie holenia, pomoc pri
obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík z vozíka na lôžko, pomoc pri použití WC
b/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
c/ dohľad
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a/ domáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška
vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti
c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti
d/ príprava a varenie raňajok, obeda prípradne olovrantu a večere
e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej
bielizne

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím, sprievod
na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia

0,16– €/deň
0,23– €/deň
0,33– €/hod.

0,23– €/deň
0,66,– €/deň
1,32,– €/deň
0,49– €/deň
0,16,– €/kg

0,16– €/deň

Čl. 2
Spôsob platenia
Úhradu za opatrovateľskú službu platí opatrovaný vždy posledného za príslušný mesiac
na Obecnom úrade v Oravskej Lesnej formou pokladničného bloku v stanovenej sume.

Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009
2. Schválené OZ Or. Lesná, uzn. 17/2008 zo dňa 12. 12. 2008.
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Zvesené 31. 12. 2008
Nadobudlo účinnosť1. 1. 2009
Ing. Albín V i a t e r
starosta obce
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