Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa podľa § 6 ods.11 , odst. 4, písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 2 písm. d)
bodu 2.1 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky a § 15 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v platnom znení prijalo

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2007
o spôsobe určenia úhrad, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za
opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Ľubochňa na jej území
§1
Úvodné ustanovenie
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením /ďalej len ,, nariadenie,,/ sa podrobnejšie ustanovuje
spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu
poskytovanú Obcou Ľubochňa na jej území.
2. Obec Ľubochňa zabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Spišskej katolíckej
charity, Ružomberok.
§2
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu
so spoločenským prostredím v prepočte na skutočný počet poskytnutých úkonov v danom
mesiaci.
2. Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie
kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby je za :
I. Nevyhnutné životné úkony

úhrady

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní, pomoc pri presune
na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC
20,- Sk/deň
b) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri
pití
20,- Sk/deň
c) pomoc pri kúpaní vrátane umytia vlasov
5,- Sk /deň
d) dohľad
20,- Sk/hodina
II. Nevyhnutné práce v domácnosti

úhrady

a) Donáška uhlia , donáška dreva, vynesenie popola donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie
10,- Sk/ deň
b) Nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou v domácnosti, povykladanie
do chladničky a pod.
15,- Sk/deň
c) Práce spojené s udržiavaním domácnosti
50,- Sk/deň
d) Príprava a varenie raňajok, obeda, príprava olovrantu alebo večere
20,- Sk/deň
e) Pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne
10,- Sk/kg
III. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

úhrady

a) Sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné
podujatia
20,- Sk/ deň

b) Doprovod na lekárske vyšetrenie a na vybavovanie úradných záležitostí

5,- Sk

IV. Spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu môže byť :
a) Priamo na bežný účet Obce Ľubochňa
b) Do pokladne Obecného úradu Ľubochňa

1.
2.
3.
4.

§3
Spoločné a záverečné ustanovenie
Ostatné skutočnosti nezakotvené v tomto nariadení sa riadia príslušnými zákonmi NR SR č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení a Vyhlášky MPSV a R č. 246/2001 Z.z. na
vykonanie niektorých ustanovení citovaného zákona.
Na tomto nariadení Obce Ľubochňa sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubochňa na
svojom zasadnutí dňa 9. mája.2007 uznesením č. 13/2007.
Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.6.2007

Ing. Peter D á v i d í k
starosta obce.

