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Obecné zastupiteľstvo v  Lábe na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 12 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych  službách v znení neskorších zmien a doplnkov  v y d a l o  toto       
              

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Č. 2 / 2010 

o poskytovaní opatrovateľskej služby, podmienkach a postupe pri poskytovaní 
opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu 

a príspevkov na obedy 

  

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej sa uvádza len VZN) sa vzťahuje na 
poskytovanie opatrovateľskej služby,  spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob 
platenia úhrady za opatrovateľskú službu a príspevky na obedy v obci Láb. Pri 
rozhodovaní o opatrovateľskej službe v obci Láb sa vychádza zo zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov(ďalej sa uvádza len zákona o 
sociálnych službách), zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
zmien a doplnkov a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov 
a tohto VZN. 

2.       Toto VZN upravuje v obci  Láb: 

-  vzťahy pri poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby, ktorej cieľom je 
riešenie sociálnej núdze občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 
potrebujú pomoc inej osoby, 

- spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za 
opatrovateľskú  službu, 

- určenie príspevku na úhradu obedov.  

  
§ 2 

Opatrovateľská služba 

1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb, špecializovaných 
činností na riešenie sociálnej núdze. 

2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý býva a má trvalý pobyt v 
obci Láb a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 
zabezpečovaní: 

a) nevyhnutných životných úkonov, 

b) nevyhnutných prác v domácnosti, 

c) kontaktu so spoločenským prostredím. 

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi: 

a) ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 

b) ktorému sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou 
uvedenou v § 35,36 ods. 1  zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 

c) ktorému je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri 
postihnutí touto nákazou. 

d) ak spolubývajúci, rodina  môže potrebnú starostlivosť zabezpečiť. 
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§ 3 

Podmienky a postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby 

1. Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti, 
doručenej na Obecný úrad v Lábe (ďalej sa uvádza len obecný úrad). 

2. Obec Láb poskytuje opatrovateľskú službu, len tým občanom pre ktorých je táto 
služba účelná . 

3. Žiadateľ musí mať vyrovnané všetky poplatky voči obci. 

4. K žiadosti je potrebné doložiť: 

-   vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, 

-   aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku, príp. potvrdenie o príjme žiadateľa a 
potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka). 

5. Poverený zamestnanec obce Láb vykoná v domácnosti žiadateľa sociálny 
posudok , ktorý je súčasťou žiadosti o opatrovateľskú službu. 

6. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana prostredníctvom 
neziskovej organizácie podľa rozsahu úkonov opatrovateľskej služby v pracovných 
dňoch. 

7. Obec Láb vydá žiadateľovi zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.  
 

§ 4 

Rozsah opatrovateľských úkonov v rámci opatrovateľskej služby 

1.Nevyhnutné životné úkony: 

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní 
a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC                       

b) kúpanie vrátane umytia vlasov                                                            

c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedlá, pomoc pri podávaní 
jedlá a pri pití                                                                                                        

d) dohľad                                                                                                  

2. Nevyhnutné práce v domácnosti: 

a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,  kúrenie vo 
vykurovacích telesách a ich čistenie                                                        

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti                                                                                                                 

c) práce spojené s udržiavaním domácnosti                                          

d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere                

e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne  

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím: 

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, 
zo školy, do zamestnania a zo zamestnania                                                          

b) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné verejné 
podujatia                                                                                                               

c) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení 
a pri vybavovaní úradných záležitostí                                                                        

d) predčítanie pre nevidiace osoby pri vybavovaní úradných záležitostí    
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§ 5 

Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady  
za poskytovanú opatrovateľskú službu 

 

 1.     Výška úhrady je  rámci opatrovateľskej služby stanovená hodinovou sadzbou    

1,00 €uro za jednu hodinu opatrovateľskej služby. Úhrada za opatrovateľskú službu 
v kalendárnom mesiaci sa určí podľa počtu  hodín skutočne poskytovanej služby.   

2.   Do 1.dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí opatrovateľskej služby je  
opatrovateľ/ka povinná predložiť dochádzku a výkaz o poskytovaní opatrovateľskej 
služby. Tento výkaz musí byť podpísaný opatrovateľom/kou a opatrovaným.  

3.    Úhrada za poskytnuté úkony sa bude vykonávať  podľa VZN obce a odpracovaných 
hodín poštovou poukážkou na účet n. o. Venia . 

4.        Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac v ktorom sa 
občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 1. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca.  

5.       V súlade s § 72 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, občan nie je povinný 
platiť úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných 
osôb je nižší, alebo sa rovná 1,3-násobku životného minima ustanoveného osobitným 
predpisom. 

5.         Ak občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu alebo 
platí  len časť tejto sumy, podľa § 73 ods. 8 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách  
sa táto vyžaduje postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov žiadateľa. 

6.      Občan platí za poskytovanie opatrovateľskej služby podľa rozsahu skutočne 
poskytnutých úkonov, teda občan časť úhrady doplatí alebo sa mu časť úhrady vráti, ak 
sa opatrovateľská služba poskytovala v inom rozsahu, ako bolo stanovené. 

7.        Nezaplatená úhrada, alebo časť úhrady sa uplatňuje v dedičstve o konaní. 

8.     Obec Láb rozhodne o výške úhrady, prípadne úhradu zvýši alebo zníži, ďalej 
rozhodne o poskytovaní opatrovateľskej služby vo väčšom alebo menšom rozsahu, ak 
sa zmenia skutočnosti rozhodujúce o nároku na poskytnutie opatrovateľskej služby, či 
určenie výšky úhrady. 

 

 
§ 6 

Vznik nároku 

 

1. Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý 
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných 
úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím. 

2. Opatrovateľskú službu možno poskytnúť:   

1) na základe  žiadosti občana 

2) z podnetu susedov, príbuzných 

3) z podnetu lekára 

4) z podnetu obce 
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                                                          § 7 
Zánik nároku 

1. Poskytovanie opatrovateľskej služby sa zastaví ak: 

a) sa poskytovala neoprávnene 

b) ďalšie poskytovanie nie je účelné 

c) občan, ktorému sa poskytovala zomrie 

d) na základe oznámenia opatrovaného občana o netrvaní na doterajšom 
poskytovaní opatrovateľskej služby 

e) ak opatrovaný(á) nesúhlasí s navrhovanou opatrovateľkou, ktorá túto činnosť 
vykonáva a obec vzhľadom na personálne osadenie nemá voľné pracovné miesto.   

f) ak je opatrovaný(á ) v ústavnom alebo kúpeľnom ošetrovaní dlhšie ako tri 
týždne/ doloží doklad/. 

 
§ 8 

Práva a povinnosti zodpovedného zamestnanca pre opatrovateľskú službu 

1. Poverený zamestnanec obce Láb opatrovateľskej služby plní úlohy ustanovené 
týmto všeobecne záväzným nariadením, má právo a povinnosť navštíviť občana v jeho 
domácnosti a kontrolovať plnenie opatrovateľskej služby. 

 

§ 9 

Príspevok na obedy 

1. Príspevky na obedy sa poskytujú školskej jedálni pre občanov s trvalým pobytom 
v Lábe, ktorí sa stravujú v ŠJ alebo odoberajú obedy a: 

a) dovŕšil vek 70 rokov, alebo 

b) dovŕšili dôchodkový vek a sú osamelí. 

2. Výška príspevku je 0,33 €uro/obed. 

3. Príspevok sa poskytuje ŠJ pre občanov uvedených pod číslom 1. a to formou 
úhrad dodávateľských faktúr za obedy s priloženým zoznamom občanov.  

 
§ 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR  

č. 448/2008   Z. z. o sociálnych službách  v platnom znení. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN  

VZN č. 2/08 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Láb. 

3. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Láb na 

svojom zasadnutí dňa 12.05.2010  uznesením č. 33/2010 

4. VZN nadobúda účinnosť 15 - tym dňom od vyvesenia. 
 
V Lábe, dňa 12.05.2010 
                       
       PaedDr. Monika Valúchová 
                                             starostka obce 
 
vyvesené:  13.05.2010                                                                                  

zvesené: 


