Všeobecne záväzné nariadenie
obce KOLÁROVICE
č. 1/2OO3
o spôsobe úhrady a výšky úhrady za sociálne služby /opatrovateľskú službu/
- poskytované obcou KOLÁROVICE

Obecné zastupiteľstvo OBCE KOLÁROVICE na základe č.68 Ústavy SR a v zmysle
§6 ods. l zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva k spôsobu úhrady a výške úhrady za sociálne služby toto

všeobecne záväzné nariadenie
Čl. I.
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje spôsob určenia úhrady a výšky
úhrady za sociálne služby poskytované v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov a v znení zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov.
Čl. II.
Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podlá 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
zodpovedajúcemu počtu dní, počas ktorých bude poskytovaná opatrovateľská služba.
(2) Spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje platbou do pokladne obce alebo
poštovou poukážkou na účet obce.
(3) 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 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 ........................................................................................................................ l0 Sk/h

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
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia
..................................................................................................................................... 5 Sk/deň

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce KOLÁROVICE bolo schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 03.03.2003 a nadobúda účinnosť dňom 19. marca 2003.

Starosta obce
JUDr. Štefan PUCHOŇ
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