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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom ako príslušný orgán na základe § 6 ods. 1 zákona  č. 
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a  podľa  zákona  č. 
448//2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona  č.  455/1991  Zb.  o  živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v  znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) 

                                   v y d á v a   pre územie obce  K r a j n é   toto

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 1/2010

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
poskytovanie opatrovateľskej služby

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  stanovuje  spôsob  určenia  poskytovania 
opatrovateľskej  služby,  výšku  úhrady,  spôsob  platenia  úhrady  za  poskytnutú 
opatrovateľskú  službu  a  definuje  fyzické  osoby,  ktoré  sú  oprávnené  vykonávať 
opatrovateľskú službu v súlade s vyššie menovanými zákonmi. 

Článok 2
Druh sociálnej služby

Toto všeobecné záväžné nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie sociálnej služby 
na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej  situácie  z  dôvodu  ťažkého  zdravotného  postihnutia, 
alebo nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v 
zmysle § 41 – opatrovateľská služba.

Článok 3
Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa 
prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách v znení neskorších predpisov a
b)  je  odkázaná  na  pomoc  pri  úkonoch  sebaobsluhy,  úkonoch  starostlivosti  o  svoju 
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 menovaného zákona.

2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na 
základe sociálnej posudkovej činnosti  určuje obec v hodinách . Minimálny rozsah 
úkonov  sebaobsluhy  nesmie  byť  nižší,  ako  je  rozsah  zodpovedajúci  stupňu 



odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 menovaného zákona. 
3. 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 
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.

Článok 4
Zásady zavádzania opatrovateľskej služby

1. Žiadosť  si  žiadateľ  podá  písomne  sám  alebo  prostredníctvom  inej  osoby  na 
Obecnom úrade v Krajnom.

2. Žiadosť obecný úrad zaeviduje do evidencie žiadostí podľa dátumu doručenia
3. K  žiadosti  musí  byť  priložený  návrh  obvodného  lekára  na  poskytovanie 

opatrovateľskej  služby  (potvrdenie  a  lekársky  nález),  mesačný  harmonogram 
jednotlivých úkonov a fotokópia posledného rozhodnutia o dôchodku.

4. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, správny orgán, ktorým je obec, konanie 
preruší a stanoví lehotu na doplnenie žiadosti v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. O 
správnom konaní v znení neskorších predpisov.

5. V  prípade,  že  žiadosť  bude  kompletná,  sociálny  pracovník  a  sociálna  komisia 
vykonajú šetrenie v  domácnosti  žiadateľa.  Záznam zo šetrenia bude uvedený v 
žiadosti.

6. Úplnú žiadosť po prešetrení v domácnosti žiadateľa sociálna komisia prehodnotí, 
zváži sociálnu a ekonomickú situáciu v rodine žiadateľa a zdravotný stav žiadateľa 
na základe stanoviska lekára, určí stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v 
znení neskorších predpisov.

7. Starosta obce vydá rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej služby a o úhrade za 
túto opatrovateľskú službu.

Článok 5
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci  sa určí  podľa rozsahu 
poskytovaných jednotlivých úkonov sebaobsluhy, úkonov statostlivosti o domácnosť 
a základných sociálnych aktivít.  Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za 
kalendárny  mesiac,  v  ktorom  sa  občanovi  opatrovateľská  služba  poskytuje, 
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca nasledovnou formou:

- peňažným poštovým poukazom na účet Obecného úradu v Krajnom
- platbou v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Krajnom
- príkazom na účet obce
2. Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti alebo 

tento  občan  doplatí  časť úhrady  za  opatrovateľskú  službu  podľa  skutočného 
rozsahu  poskytnutých  úkonov  v  kalendárnom  mesiaci,  najneskôr  do  konca 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3. Po zaplatení za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu 
najmenej  1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.

4. Ak  občan  nemá  príjem  alebo  jeho  príjem  nepostačuje  na  platenie  úhrady  za 
opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť 



aj iná osoba, alebo prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich 
príjem  neposudzuje  spoločne  s  príjmom  občana,  ktorému  je  poskytnutá 
opatrovateľská služba, rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za opatrovateľskú 
službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima. 

5. Ak  príjímateľovi  opatrovateľskej  služby  nevznikne  povinnosť  platiť  úhradu  za 
opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo 
deťom  a  prijímateľ  opatrovateľskej  služby  zomrie,  nezaplatená  úhrada  za 
opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa opatrovateľskej 
služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

Článok 6
Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti  žiadateľa v pracovných dňoch 
pondelok až piatok od 7:00 hod. do 15:00 hod. Obec nie je viazaná minimálnym rozsahom 
úkonov sebaobsluhy, to znamená, že ak žiadateľ netrvá na opatrovaní 8 hodín, môže mu 
byť poskytnutá opatrovateľská služba len 2 hodiny za deň, zvyšné hodiny môže opatrovať 
občana rodina, priatelia. 
 

Ćlánok 7
Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Výška  úhrady  pri  poskytovaní  za  sebaobslužné  úkony,  úkony  starostlivosti  o 
domácnosť a za základné sociálne aktivity poskytované v rámci opatrovateľskej služby 
podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. 

1. Sebaobslužné 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        0,50 €/deň
b) kúpanie, vrátane umytia vlasov                                                                      0,50 €/deň
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri  
pití                                                                                                                        0,66 €/deň
d) dohľad                                                                                                              1,00 €/deň

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a)  donáška  uhlia,  donáška  dreva,  vynesenie  popola,  donáška  vody,  kúrenie  vo 
vykurovacích telesách a ich čistenie               0,66€/deň 
b) nákup a daľšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti         1,00€/deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti                                                         2,66€/deň
d) príprava a varenie raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere                      1,33€/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne              0,66€/deň

3. Základné sociálne aktivity
a)  sprievod  na  lekárske  vyšetrenie,  vybavenie  úradných  záležitostí,  doprovod  do 
zamestnania                                                                                                          0,66€/deň
b) sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia                              0,66€/deň
c)  tlmočenie  pri  posunkovej  reči  pri  lekárskom  vyšetrení  a  pri  vybavovaní  úradných 
záležitostí                                                                                                                     0,-€
d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí                             0,-€



Článok 8
Kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelanie

Opatrovateľom podľa § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. je fyzická osoba, ktorá 
má  úplne  stredné  odborné  vzdelanie  získané  v  štúdijnom  odbore  so  zameraním  na 
opatrovanie  alebo  na  poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti  akreditovanom  podľa 
osobitného predpisu alebo absolvovala akreditovaný kurž opatrovania najmenej v rozsahu 
220  hodín.  Podľa  §  109  ods.  2  uvedeného  zákona  fyzická  osoba,  ktorá  vykonáva 
opatrovateľskú  službu  podľa  zákona  účinného  od  1.  januára  2009,  je  povinná  splniť  
podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 do 31. decembra 2011.
Môže  sa  akceptovať  i  nižšie  stredné  odborné  vzdelanie  (sanitár)  a  stredné  odborné 
vzdelanie. Zakotvuje sa možnosť vykonávania opatrovania aj osobami, ktoré dosiahli 57 
rokov a majú prax 3 roky napr. v opatrovateľskej službe alebo poberanie príspevku na 
opatrovanie (bez splnenia kvalifikačných predpokladov – bez akreditovaného kurzu).

Článok 9
Všeobecné ustavovenia

Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, 
zákon  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  v  znení  neskorších  predpisov  a  zákon  č. 
601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1.  Týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  nie  sú  dotknuté  ustanovenia  zákona  č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce 
Krajné  č.  6/2008  o  podmienkach  poskytovania  opatrovateľskej  služby  a  úhradách  za 
poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2009.
3.  Všeobecne  záväzné  nariadenie  schválilo  Obecné  zastupitelstvo  v  Krajnom  dňa 
29.4.2010  uznesením č. 2/2010 časť  A bod 4
4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.  dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli obce Krajné  15.05.2010

V Krajnom dňa 30.4.2010

Ing. Vladislav Šuster
                           starosta obce



Prílohy k VZN č. 1/2010
o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za 

poskytovanie opatrovateľskej služby

1) Príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov

2) Príloha č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov

Uvedené prílohy sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Krajnom.


