
Obec Lovča

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2008
o sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby Obce Lovča

Obecné zastupiteľstvo v Lovči v zmysle zákona č. 195/1998 z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej pomoci“), zákona č. 416/2001 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o sociálnej pomoci 
v oblasti opatrovateľskej služby.

§ 1 Úvodné ustanovenie

1/  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  3/2008  upravuje  podrobne  podmienky  o poskytovaní 
opatrovateľskej  služby,  o povinnosti  občana  zaplatiť  úhradu  za  opatrovateľskú  službu 
a o odňatí opatrovateľskej služby. 

§ 2 Opatrovateľská služba

1/ Opatrovateľskú službu možno poskytovať
a)  občanovi,  ktorý  pre  svoj  nepriaznivý  zdravotný  stav  potrebuje  pomoc  inej  osoby  pri 
zabezpečovaní  nevyhnutných  životných  úkonov,  nevyhnutných  prác  v  domácnosti  alebo 
kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre 
nepočujúce osoby a predčítaním, 

b)  dieťaťu  do  skončenia  povinnej  školskej  dochádzky,  ak  osobnú,  celodennú  a  riadnu 
starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo 
občan,  ktorý  prevzal  takéto  dieťa  do  starostlivosti  nahrádzajúcej  starostlivosť  rodičov  na 
základe rozhodnutia príslušného orgánu.
c) opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke súčasne narodili tri 
deti a viac detí alebo sa matke v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.

2/ Nevyhnutné životné úkony sú:
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 jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, 
d) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, 
e) dohľad.

3. Nevyhnutné práce v domácnosti sú:
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.

4. Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje:
a) sprievodom
1. na lekárske vyšetrenie, 
2. na vybavenie úradných záležitostí, 



3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, 
4. na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia, 
b) tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
1. pri lekárskom vyšetrení, 
2. pri vybavovaní úradných záležitostí, 
c) predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

5/ Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b) sa poskytuje  celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou  uvedenou v § 64a ods. 2, 
zákona o sociálnej pomoci alebo
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto 
nákazou.

6/ Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.

7/  Opatrovateľskú  službu  možno  poskytovať  občanovi  na  základe  žiadosti  o poskytnutie 
sociálnej pomoci. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 92 ods. 3 zákona o sociálnej 
pomoci.  Ide o meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu prechodného pobytu 
alebo trvalého pobytu a formu sociálnej pomoci, ktorú občan požaduje. K písomnej žiadosti je 
občan povinný predložiť potvrdenie o príjme v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná 
žiadosť o sociálnu pomoc, o príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním 
žiadosti  o  sociálnu  pomoc,  o  príjme  za  predchádzajúci  kalendárny  rok,  o  majetkových 
pomeroch,  odporúčanie  ošetrujúceho  lekára  a  iné  doklady  podľa  tohto  zákona,  ktoré  sú 
podkladom na rozhodnutie.

 
§ 3 Úhrada za opatrovateľskú službu

1/ Podľa § 40 až 47a zákona o sociálnej pomoci, zákona č. 601/2004 Z.z. o životnom minime 
v znení neskorších predpisov je občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, povinný 
zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca do pokladne Obecného úradu Lovča, ktorá je príjmom rozpočtu Obce Lovča. 

Ods. 2 až 5 – sa nemení
6/ Občan, ktorému sa poskytla opatrovateľská služba neprávom, je povinný odmenu za 
opatrovateľskú službu vrátiť.     

§ 4 Zánik nároku na opatrovateľskú službu
Ods. 1 sa nemení

§ 5 Záverečné ustanovenia.
1/  Na tomto  Všeobecnom záväznom nariadení  č.  3/2008 sa  Obecné zastupiteľstvo  Lovča 
uznieslo dňa 26.5.2008, č. uznesenia 28/2008
2/ VZN č. 3/2008 dopĺňa VZN č. 6/2003 , zverejnené od 27.5.2008 do 10.6.2008.
3/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10.6.2008 
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Zástupca starostu obce poverený vedením obce


