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---Obec Povina v súlade s ustanovením par. 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR Č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. h /Lo!;j
O OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBE A O VÝŠKE ÚHRADY Z:JTÚTO
SLUŽBU
Obecné zastupiteľstvo
Zb. o obecnom

zriadení

v Povi ne na základe § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990
v znení neskorších

zmien a doplnkov,

v súlade so zákonom

Č.

448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok l.
PODMIENKY

lDpatrovateľská

POSKYTNUTIA

OPATROVATEĽSKEJ

SLUŽBY

služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na

pomoc inej fyzickej osoby ajej stupeň fyzickej odkázanosti je najmenej II na základe
vyjadrenia

posudkového lekára.

2.0patrovateľskou

službou

sa

poskytujú

úkony:

sebaobsluhy,

úkony

starostlivosti

o domácnosť a základné sociálne aktivity.
3.Rozsah

úkonov

Minimálny

na základe

sociálnej

rozsah úkonov sebaobsluhy

posudkovej

činnosti

určuje

obec

v hodinách.

nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci

stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený posudkovým lekárom.
4.V prípade, že opatrovateľská

služba nie je z rôznych dôvodov vykonávaná viac ako mesiac,

bude zastavená. V prípade potreby opätovne zavedená.

Článok II.
ÚHRADA ZA POSKYTNUTÚ

l.Výška úhrady za poskytnutú

OPATROVATEĽSKÚ

opatrovateľskú

/hod. ( návrh 0,50 €/hod.)

službu

SLUŽBU

--------------------------------------------------------------------------.

2.Príjem a povinnosť platiť úhradu
a) Občan je povinný platiť úhradu za sociálnu službu - opatrovateľskú službu.
b) Občan je povinný platiť úhradu podľa príjmu a majetku.
c) Občan si platenie za poskytnutú sociálnu službu má riešiť užívaním vlastného
majetku, správou vlastného majetku, prenájmom alebo predajom vlastného majetku.
d) Od občana nemožno požadovať predaj alebo prenájom:
nehnuteľnosti, ktorú užíva na trvalé bývanie
poľnohospodárskej

pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu

hnutel'nej veci a nehnuteľnej veci, ktorú potrebuje na výkon svojej práce
osobného motorového vozidla, ktoré:
- využíva na individuálnu potrebu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
- je viac ako päťročné ajeho hodnota je podľa znaleckého posudku nie je vyššia
ako 3320,- €
hnuteľnej veci, ak by to bolo v rozpore s morálnymi zásadami

3. Právna

ochrana

občana

pred platením

úhrady neprimeranej

k jeho príjmu,

majetku a rodinným pomerom
a) Po zaplatení úhrady za opatrovatel'skú
zostať
jednu

službu musí prijímatel'ovi sociálnej služby

mesačne zjeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre
plnoletú

fyzickú

osobu podľa

§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Z. z.

v znení neskorších

predpisov.
b) Ak sa príjem prijímatel'a soc. služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu
musí prijímateľovi

soc. služby

a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne

posudzujú s príjmom prijímatel'a zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobku
sumy životného

muuma

ustanovená

Zákonom

č. 601/2003 v znení neskorších

predpisov.
c) Ak prijímatel' soc. služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu,

môže úhradu za soc. službu alebo jej časť platiť aj iná

osoba. Osoba podl'a prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom
zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

sociálnej služby

d) Ak prijímateľovi soc. služby nevznikne POVilIDOSťplatiť úhradu za soc. službu alebo
jej časť,

prechádza táto POVilIDOSťpostupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem

neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa soc. služby. Rodičom alebo deťom po
zaplatení úhrady za soc. službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného
minima ustanovenej

Zákonom

Č.

60112003 v znení neskorších predpisov.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Odvolacím
Obcou

orgánom

proti rozhodnutiu

vo veci opatrovateľskej

služby vydaného

Povina je Krajský súd v Žiline.

2. Toto Všeobecne záväzne nariadenie Obce Povina o poskytnutí opatrovateľskej
a o úhradách

za

zastupiteľstva

č .. .!.1.!4?I.I..

dňa

opatrovateľskú

službu
zo dňa

bolo

schválené

Uznesením

I.-!.~.t?f. ~!.{..a

nadobudlo

.,1f!..1.: ..rlP.l.f..

Margita Šplháková

Vyvesené dňa: eJ/· !;. ťA? 11
Zvesené dňa: 1f. Ir kJ11
Vyvesené po schválení dňa: f &" , 1;. LoI(
Zvesené po schválení dňa:
.J.,JF toll

služby

Obecného
účinnosť

