Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky a Zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov
vydáva
pre katastrálne územie Obce Kopčany

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003
o výške úhrady za nevyhnutné životné úkony, práce a formy zabezpečenia kontaktu so
spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby.

I.

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami
v rámci opatrovateľskej služby a tiež spôsob určenia podmienok úhrady, za ktorých sa budú
finančné prostriedky poskytovať alebo platiť úhradu za poskytnutú sociálnu pomoc.

II.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú
službu

1. Nevyhnutné životné úkony

Úhrada za jedn.
úkonu/Sk

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

6,- Sk/deň

b/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pri podávaní
jedla a pri pití

8,- Sk/deň

c/ starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné
prostredie

30,- Sk/deň

e/ dohľad

12,- Sk/deň

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a/ donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie

8,- Sk/deň

b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti

15,- Sk/deň

c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti

48,- Sk/deň

d/ príprava raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere

18,- Sk/deň

e/ pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne

6,- Sk/kg

1. Formy zabezpečenia kontaktu so spoloč. prostredím
a/ sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia

6,- Sk/deň

III. Spoločné záverečné ustanovenia
1. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnuté opatrovateľské služby Obci Kopčany podľa
príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi a osobám, ktorých príjmy sú spoločne
posudzované
v súlade s § 42, ods. 3 Zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov zostala z ich príjmu suma 1,2 násobku sumy životného minima.
2. Obec Kopčany vydá na základe žiadosti občana rozhodnutie, ktorým určí úhradu za
poskytované opatrovateľské služby. Úhrady sú splatné vždy do 15 dní nasledujúceho mesiaca
po vykonaní prácovných úkonov uvedených v rozhodnutí do pokladnice Obecného úradu
Kopčany.
3. Spôsob určenia úhrady a výšku úhrady občanom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
na nevyhnutné životné úkony a práce v domácnosti podľa Vyhlášky MPSVaR č. 246/2001 Z.z.
na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci sa uplatňuje do 31.3.2003.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s platnosťou od 1.4.2003 a účinnosť
nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia vo vývesnej skrinke OcÚ

Dátum vyvesenia: 4.4.2003
Dátum zvesenia: 18.4.2003

V Kopčanoch, 3.4.2003

Ing. Dušan Dubecký
starosta obce

