
 
 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v  Marianke na základe ustanovenia §6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v  y  d  á  v  a   pre územie obce  Marianka 
 

t o t o 
 
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E     
 

 č. 1/2008 
z 4. februára 2008  

 
„O poskytovaní opatrovateľskej služby“ 

 
 

§1 
Predmet nariadenia 

 
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky a rozsah 
poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia 
úhrady za opatrovateľskú službu. 

 
 

§ 2 
Poskytovanie opatrovateľskej služby obcou 

 
1. Obec Marianka pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje opatrovateľskú 

službu: 
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 

zabezpečovaní: 
1. nevyhnutných životných úkonov, 
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej 

reči pre nepočujúce osoby a prečítaním, 
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) matke, ak sa jej narodili trojičky, alebo sa jej v priebehu dvoch rokov opakovane 
narodili dvojčatá, 

 
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje v byte občana. 
3. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa príjmu 

a majetku. 
 
 



§ 3 
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 

 
Obec poskytuje opatrovateľskú službu občanovi, ktorý má na území obce trvalý pobyt,  
 
 

§ 4 
Postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby 

 
1. Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína na základe písomnej žiadosti 

občana, alebo z vlastného podnetu obce. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav 
nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho 
lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť manžel, rodičia jeho deti, ak sú 
spôsobilí na právne úkony. 

2.  Žiadosť občana o poskytovaní opatrovateľskej služby musí obsahovať: 
a) meno, priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, 
b) adresa trvalého pobytu, 
c) Forma sociálnej pomoci, ktorú občan požaduje, 

 
3. Občan podáva žiadosť na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia. 

Tlačivo sa nachádza na obecnom úrade. 
4. K písomnej žiadosti je občan povinný priložiť: 

a) potvrdenie o príjme v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o sociálnu 
pomoc, 

b) potvrdenie o príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti 
o sociálnu pomoc, 

c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárna rok, 
d) potvrdenie o majetkových pomeroch, 
e) odporúčanie ošetrujúceho lekára, 
f) Potvrdenie Úradu pre sociálne veci a rodiny o tom, že občanovi nie je poskytovaný 

peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo sa občanovi neposkytuje celodenné, 
osobné  riadne opatrovanie osobou uvedenou v §64 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

g) Potvrdenie od lekára, že u občana nie je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy 
prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. 

 
5. Obec na základe žiadosti alebo vlastného podnetu vykoná návštevu v rodine žiadateľa 

a určí rozsah opatrovateľskej služby na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 
6. Obec o rozsahu poskytnutia opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu vydá žiadateľovi 

písomné rozhodnutie. 
7. Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný 

stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov pred 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o jej poskytovaní, najskôr 
odo dňa podania žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby. 
 
 

§5 
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu 

 



Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu 
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti 
a zabezpečenia kontaktu do spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný 
úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím 
v prepočte na 30 kalendárnych dní. 
 

 
§ 6 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
 

Občan je povinný platiť úhrady za poskytnutie nevyhnutných životných úkonov,  nevyhnutnú 
prácu v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím vo výške 60% 
z čiastky fakturovanej opatrovateľskou službou. 

 
 

§ 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Marianke na 

svojom riadnom zasadnutí dňa 4.2.2008 uznesením č. 8/2008-4. 
2. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 z roku 25.marca 2004  o úhrade za 

sociálnu pomoc poskytnutú obcou. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 
 
 
V Marianke 4.2.2008 
 
 
 

Ing. Viliam Bolgáč 
        starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


