
M E S T O S V I D N Í K 
Svidník, dňa 08. apríla 2003

  

  

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník 

číslo 2/2003 

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú 
službu poskytovanú Mestom Svidník 

    Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 5, ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 71 zákona NR SR číslo 195/1998 Z.z. o 
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa uznesením č.3 zo dňa 8.4.2003 uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu. 

§ 1 

Všeobecné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN/ upravuje spôsob určenia úhrady a 
výšky úhrady za nevyhnutné životné úkony , nevyhnutné práce v domácnosti a formy 
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím, ako aj spôsob platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu. 

§ 2 

Spôsob určenia a spôsob platenia úhrady 

1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa 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 v prepočte na 30 kalendárnych dní. 

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v súlade so zákonom NR SR číslo 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan vždy k 15. dňu nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 

4. Rozsah opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 
potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečení úkonov opatrovateľskej služby sa určí na 
základe odporúčania vyšetrujúceho lekára. 



5. Za úkony opatrovateľskej služby sa považujú úkony uvedené v § 3 v bodoch 1 až 

3 tohto VZN. 

  

§ 3 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu 

1. Nevyhnutné životné úkony 

a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní, pomoc pri 
presúvaní 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 príp. 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 

§ 4 

Kontrolné orgány 

Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 

a/ hlavný kontrolór mesta 

b/ zamestnanci odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti, 



obchodu a cestovného ruchu. 

§ 5 

Účinnosť 

1. Za obdobie od 1.1.2003 do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa výška úhrady za 
opatrovateľskú službu poskytovanú Mestom Svidník určuje podľa vyhlášky MP a SV 
SR č. 246/2001 Z.z. na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci. 

2. Toto Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Svidník v zmysle §-u 6 zákona SNR číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 
l5.dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta Svidník. 

  

  

  

  

Ing. Michal B A R T K O v.r. 

primátor mesta 


