Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2010
o poskytovaní opatrovateľskej sluţby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych sluţbách upravuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
podrobnosti
a) o rozhodovaní o odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu
b) o poskytovaní a zabezpečovaní opatrovateľskej sluţby
c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej sluţby
Čl. 2
Druh sociálnej sluţby poskytovanej v pôsobnosti obce Kuklov
Obec Kuklov poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
a) opatrovateľskej sluţby
Čl. 3
Poskytovanie sociálnych sluţieb
Obec Kuklov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
opatrovateľskú sluţbu
a) poskytne opatrovateľskú sluţbu
Čl. 4
Konanie vo veciach opatrovateľskej sluţby
Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu sa riadi ustanoveniami
uvedenými v § 91 aţ 93 zákona o sociálnych sluţbách.

DRUHÁ ČASŤ
OPATROVATEĽSKÁ SLUŢBA
Čl. 5
Poskytovanie opatrovateľskej sluţby
1. Opatrovateľská sluţba je sociálna sluţba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
a svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona
o sociálnych sluţbách.
2. Opatrovateľskou sluţbou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona
o sociálnych sluţbách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti
určuje obec v hodinách.
3. Opatrovateľskú sluţbu nemoţno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna sluţba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňaţný príspevok
na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z.,
c) ktorej sa poskytuje peňaţný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č.
447/2008 Z. z.,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou
a pri ochorení touto nákazou,
e) s váţnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním
mohla ohrozovať opatrovateľku.
4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepouţije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia sluţba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňaţný príspevok
na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. sa poskytuje opatrovateľská
sluţba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
5. Opatrovateľská sluţba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného občana
v pracovných dňoch podľa pracovnej doby obce, najviac v rozsahu 7,5 hod.
denne. Poskytuje sa prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má obec
uzatvorený pracovný pomer.
6. Rozsah opatrovateľskej sluţby v hodinách bude občanovi poskytovaný podľa
zaradenia do stupňa jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Tento
stupeň bude výsledkom lekárskeho a sociálneho posudku. Na jeho základe nie je
moţné rozsah opatrovateľskej sluţby zvyšovať. Je moţné ho len zníţiť na
podnet opatrovaného občana.

7. Obec poskytuje opatrovateľskú sluţbu na základe písomnej zmluvy. Fyzická
osoba, ktorá má záujem o jej poskytovanie, je povinná podať písomnú ţiadosť
o uzatvorenie tejto zmluvy. Ţiadosť musí obsahovať údaje v súlade s § 74 ods. 3
a zmluva údaje v súlade s § 74 ods. 7 zákona o sociálnych sluţbách.
8. Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť obci do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu
a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy
úhrady za opatrovateľskú sluţbu.
Čl. 6
Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú sluţbu
1. Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú sluţbu vo výške 0,50 eura za
jednu hodinu. V prípade poskytovania opatrovateľskej sluţby podľa § 41
ods. 4 písm. c) zákona o sociálnych sluţbách sa úhrada za túto sluţbu
stanovuje vo výške 0,50 eura za jednu hodinu.
2. Úhradu platí fyzická osoba podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín
za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská sluţba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Moţno ju zaplatiť priamo
v pokladni obce alebo prostredníctvom poštovej poukáţky.
3. Podmienky pre platenie úhrady pre fyzické osoby sú upravené v § 73
zákona o sociálnych sluţbách a zároveň sú súčasťou zmluvy
o poskytovaní opatrovateľskej sluţby.
Čl. 7
Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej sluţby
1. Obec si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanému občanovi.
Opatrovateľky u jedného opatrovaného občana je moţné striedať podľa potreby,
aby bola kaţdá z nich rovnako vyťaţená.
2. Donáška jedného nákupu sa zabezpečuje maximálne z dvoch obchodov, ktoré
sú najbliţšie k bydlisku opatrovaného občana. Nákup sa poskytuje výhradne pre
potreby opatrovaného občana a nie pre rodinných príslušníkov.
3. Obec si vyhradzuje právo určenia času poskytovania opatrovateľskej sluţby
pri upratovaní v domácnosti a donášky nákupu, ktorý opatrovaný občan
nepotrebuje k okamţitej spotrebe.
4. Poverený pracovník obce je oprávnený navštíviť opatrovaného občana
v domácnosti za účelom zistenia účelnosti poskytovanej sluţby.

TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIE
Čl. 8
Prechodné ustanovenie
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská sluţba podľa zákona
účinného do 31. decembra 2008, sa povaţuje za odkázanú na túto sluţbu do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú
sluţbu podľa zákona účinného od 1. septembra 2010 – do doby- podľa potreby
a ţiadosti občanov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Čl.9
1) Obecné zastupiteľstvo obce Kuklov sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o poskytovaní opatrovateľskej sluţby uznieslo dňa 10. augusta
2010, uznesením č.7.
2) Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosťou dňom 1. septembra
2010.
3) Vyvesené na úradnej tabuly: 11.08.2010 – 26.08.2010

....................................
Šimkovič Štefan,
starosta obce

