
Všeobecne  záväzné  nariadenie

mesta  Stará Turá

č. 1/2003 – Nar.

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú 
opatrovateľskú službu.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.2. 2003 
uznesením č. 12-II/2003 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné 
nariadenie vydané v súlade s čl. 68 Ústavy SR, ust. § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm.g zák.č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §15 písm.a, ods.1, § 40 až 
47 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

§ 1
Základné ustanovenia

Mesto Stará Turá v súlade s citovanými predpismi a týmto všeobecne záväzným 
nariadením poskytuje opatrovateľskú službu. Toto nariadenie upravuje spôsob určenia 
úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.

§ 2
Spôsob určenia úhrady

Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí rozhodnutím podľa 
rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti 
a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný 
úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským  
prostredím v prepočte na 21 pracovných dní v kalendárnom mesiaci.

§ 3
Výška úhrady

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti 
a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej 
služby je nasledovná:

1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri obliekaní 

a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc 
pri použití WC
5 Sk/deň

b) kúpanie, vrátane umytia vlasov
O Sk/deň

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



7 Sk/deň
d) dohľad

10 Sk/1 hodina

2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo 

vykurovacích telesách a ich čistenie
7 Sk/deň

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti
12 Sk/deň

                c/   práce spojené s udržiavaním domácnosti
                         40 Sk/deň
                   d/  príprava a varenie raňajok, obeda prípadne olovrantu alebo večere
                         15 Sk/deň

e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne
5 Sk/1 kg

     
3. Zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, doprovod do 
zamestnania
0 Sk

b) sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia
5 Sk/deň

c) tlmočenie posunkovej reči pri lekárskom vyšetrení a pri vybavovaní úradných 
záležitostí
5 Sk/deň

d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí
0 Sk 

§ 4
Splatnosť úhrady a spôsob platenia úhrady

1) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa 
občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do posledného dňa príslušného 
mesiaca na účet Mestského úradu v Starej Turej šekom, alebo priamo do pokladne 
vedenej na sociálnom oddelení Mestského úradu Stará Turá.

2) Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti alebo 
tento občan doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu na základe výkazu (viď. 
príloha) skutočného rozsahu poskytnutých životných úkonov, nevyhnutných prác 
v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím 
v kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

§ 5
Oslobodenie od platenia úhrady

Podľa ustanovenia § 42 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 
predpisov, občan ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nie je povinný platiť úhradu za 
poskytnutú službu, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je 



nižší ako 1,2  násobok sumy životného minima ustanoveného právnym predpisom alebo sa 
rovná 1,2 násobku tejto sumy. 

§ 5
Záverečné ustanovenia

1)Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté usatnovenia zákona č. 195/1998 
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňom 15.3. 2003.

V Starej Turej dňa 27.2. 2003 

                                                                                  Ing. K I Š Š   Ján
                                                                                     primátor mesta


