Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa
č. 13/2020 zo dňa 29. 12. 2020 o opatrovateľskej službe
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým
pobytom v meste Nová Baňa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
2. 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 k zákonu o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu
o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby nedohodne inak v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto
v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah
zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 k zákonu
o sociálnej pomoci.
4. 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 predpisu1, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
predpisu1,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od
7,00 hod. do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými Mesto uzatvára
pracovný pomer.
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Článok II.
Posudková činnosť
1. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom
posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto
osoby.
2. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý
obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
3. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia,
ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny
pracovník mesta.
4. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych
službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého
zdravotného stavu.
5. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
opatrovateľskú službu.
Článok III.
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie
1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,50 eur na jednu hodinu.
2. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,50 eur a počtu hodín
opatrovateľskej služby. Úhradu platí fyzická osoba podľa skutočného
rozsahu
poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba
poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Možno ju zaplatiť priamo v
pokladnici Mestského úradu alebo prostredníctvom prevodného príkazu na účet Mesta.
3. Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku2. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom2.
4. Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne
z ich príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným
predpisom2.
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5. Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou mesto
uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
6. Ak podľa odseku 4 článku III. tohto VZN nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak
sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým mesto uzatvára zmluvu
o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
7. Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom
a občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka
mesta, ktorá sa uplatňuje v dedičstve.
Článok IV.
Konanie vo veci opatrovateľskej služby
1. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať
mestu písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá
obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby,
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej
služby,
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
2. Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú
službu.
3. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno
a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh
sociálnej služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom
zdravotnom stave.
4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
5. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom podať
žiadosť aj iná fyzická osoba.
6. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje
zákonom stanovené náležitosti.
7. Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť mestu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach
rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových
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pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za
opatrovateľskú službu.
8. Osobné údaje, ktoré spracúva mesto na účely poskytovania opatrovateľskej služby sú
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje
týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.
9. Mesto vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby.
Článok V.
Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Mesto si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanému občanovi. Opatrovateľky
u jedného opatrovaného občana je možné striedať podľa potreby, aby bola každá z nich
rovnako vyťažená.
2. Donáška jedného nákupu sa zabezpečuje maximálne z dvoch obchodov, ktoré sú
najbližšie k bydlisku opatrovaného občana. Nákup sa poskytuje výhradne pre potreby
opatrovaného občana, a nie pre rodinných príslušníkov.
3. Mesto si vyhradzuje právo určenia času poskytovania opatrovateľskej služby pri
upratovaní v domácnosti a donáške nákupu, ktorý opatrovaný občan nepotrebuje
k okamžitej spotrebe.
4. K prácam, ktoré sú spojené s bežným upratovaním v domácnosti patrí: vysávanie,
utieranie prachu, umývanie podlahy, čistenie WC a kúpeľne. Veľké upratovanie sa robí
len občanom, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov. Vykonáva sa 2x do roka,
kde patrí: vypratanie a umytie kuchynskej linky, obývacej steny, upratanie komory,
umývanie dverí.
5. Doprovod na lekárske vyšetrenie mimo mesta Nová Baňa sa poskytuje len občanom,
ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov.
6. Poverený sociálny pracovník mesta je oprávnený navštíviť opatrovaného občana
v domácnosti za účelom zistenia účelnosti poskytovanej služby.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti subjektov neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými
právnymi predpismi, najmä zákonom o sociálnych službách.
2. Týmto sa ruší VZN č. 5/2019 zo dňa 19. 08. 2019 o poskytovaní služby: opatrovateľská
služba na území mesta Nová Baňa.
3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta od 14. 12. 2020 do 29. 12. 2020.
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4. Toto VZN bolo schválené nariadením MsZ č. 13/2020 zo dňa 29. 12. 2020.
5. VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 30. 12. 2020 do14. 01. 2021.
6. VZN nadobúda účinnosť dňa 15. 01. 2021.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

5

