Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolárovice č. 4/2010,
ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby,
spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za opatrovateľskú službu

Obec Kolárovice na základe ustanovenia §-u 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe §-u 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona e. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších prepisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú
podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za
opatrovateľskú službu v Obci Kolárovice (ďalej len nariadenie.)
§1
Základné ustanovenie
1) Týmto nariadením sa upravujú podmienky poskytovania niektorých sociálnych služieb, a to
opatrovateľskej služby podľa ustanovenia § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), úhrada za poskytovanie
opatrovateľskej služby.
2) Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74
zákona po vydaní posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona.
§2
Poskytovanie opatrovateľskej služby
a úhrada za opatrovateľskú službu
1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v obci a je:
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti nesmie byť nižší, ako
je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby (posúdený podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách)

b) odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách
2) Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného v pracovných dňoch v čase od
07,30 hod. do 15,00 hod.
3) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti ,, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo
b) druh sociálnej služby
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
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4) Rozsah úkonov na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti určuje Obec Kolárovice
v hodinách.
5) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje
ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje
odľahčovacia služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac
osem hodín mesačne
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou
6) Sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad sú
úkony, ktoré platia podľa dohodnutého času.
Úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu je vo výške 0,50 €/hod.
Občanovi s prechodným pobytom na území Obce Kolárovice sa sociálne služby poskytujú za
úhradu zvýšenú o 20%.
7) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude uvedený v zmluve o poskytnutí
sociálnej služby.
8) Celkovú úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu je nutné zaplatiť najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca v hotovosti v pokladni Obce Kolárovice.
§3
Osobitné ustanovenie
1) Právne vzťahy, neupravené týmto nariadením, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
o sociálnych službách.
2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3) Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a určení úhrad za poskytovanú službu sa použije zákon
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, zákon o rodine a Občiansky zákonník.
§4
Záverečné ustanovenie
1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
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2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolárovice č. 4/2010, ktorým sa určujú podmienky
poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za opatrovateľskú
službu, schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 03. 2010 uznesením
č. 2/2010, písm. A/4. a nadobúda účinnosť od 01. 05. 2010.
Dňom nadobudnutia platnosti tohto nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Kolárovice č. 5/2008 zo dňa 09. 12. 2008.
3) Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu musia mat písomnú formu a musia byť schválené
Obecným zastupiteľstvom v Kolároviciach.

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Vyvesené pred schválením: 02.03.2010
Schválené OZ dňa 22.03.2010
Vyvesené po schválení dňa: 23. 03. 2010
Účinnosť nadobúda dňa: 01. 05. 2010
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