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Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa na základe ust. § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
s použitím ust. § 72 ods. 2 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 v platnom
znení vydáva

toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2018
o úhradách za sociálne služby
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou, zákonom 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 (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“),
priemernú sumu úhrady za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom, spôsob
určenia sumy úhrady a platenia úhrady.
(2) Verejným poskytovateľom sociálnej služby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje je:
- obec Vyšná Myšľa.
(3) Obec Vyšná Myšľa poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje tieto sociálne služby:
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
– domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) terénnou formou.
Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí alebo v jej domácom prostredí.
(4) Toto nariadenie sa vzťahuje len na uvedených verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí
poskytujú sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú na sociálnu službu odkázané, ak má táto
fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby podľa zák. č. 448/2008 Z. z. s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby
z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom. Nevzťahuje sa
na samoplatcov.
§2
Výška úhrady za sociálne služby
(1) Priemerná výška úhrady za sociálne služby je: u poskytovateľa obce Vyšná Myšľa
za opatrovateľskú službu 140,00 eur/mesiac. Zoznam úkonov opatrovateľskej služby a výška
úhrady za poskytovanie jednotlivých úkonov je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Obec je oprávnená každoročne vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraviť priemernú výšku
úhrad podľa bodu 1 až 3 tohto ustanovenia v nadväznosti na zmenu rozdielu medzi priemernými
ekonomicky oprávnenými nákladmi daného verejného poskytovateľa sociálnych služieb a jeho
priemernými príjmami za predchádzajúci rozpočtový rok.
§3
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia
(1) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia
a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zák. č. 448/2008 Z. z. v súlade s týmto nariadením obce tak,
aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná verejným poskytovateľom sociálnej
služby od prijímateľov tejto sociálnej služby bola v súlade s priemernou sumou určenou v tomto
všeobecne záväznom nariadení.
(2) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa dňa
18.10.2018.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 02.11.2018.
(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Myšľa.
(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vyšná Myšľa č. 4/2012 zo dňa 13.12.2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Vo Vyšnej Myšli, 19.10.2018
_________________
starosta obce

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vyšná Myšľa č. 1/2018
o úhradách za sociálne služby
Zoznam úkonov opatrovateľskej služby a výška úhrady za poskytovanie úkonov
opatrovateľskej služby
I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV.
1.
2.

Sebaobslužné úkony
Osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela – ruky, tvár, zuby, nechty (holenie,
česanie, umývanie, strihanie nechtov, ...)
0,30 €/deň
Celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche
s umytím vlasov
0,40 €/deň
Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu – porciovanie stravy, obsluha,
kŕmenie a pomoc pri pití
0,20 €/deň
Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva – sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní
a obliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše
s následným očistením podložnej misy (fľaše), ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením
(nasadenie a výmena plienky)
0,40 €/deň
Obliekanie, vyzliekanie – obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie
0,30 €/deň
Mobilita, motorika – sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
polohovanie
0,30 €/deň

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
Nákup (v najbližšej obchodnej sieti)
0,50 €/deň
Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
0,80 €/deň
Umytie riadu
0,50 €/deň
Bežné upratovanie v domácnosti – utieranie prachu, vysávanie,
umývanie podlahy
2,50 €/deň
Starostlivosť o bielizeň – pranie, žehlenie
0,35 €/kg bielizne
Starostlivosť o lôžko
0,40 €/deň
Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
0,15 €/deň
Donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich
čistenie
1,20 €/deň
Ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním
domácnosti – zabezpečenie úhrady platieb
0,40 €/úkon

Základné sociálne aktivity
Sprievod na lekárske vyšetrenie
0,30 €/hod.
Sprievod na vybavenie úradných záležitostí
0,30 €/deň
Sprievod do školy a zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
bez úhrady
Prechádzka
0,50 €/hod.
Sprievod na kultúrne, telovýchovné a na iné verejné podujatie
0,50 €/deň
Predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní
úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej korešpondencie a pri nakupovaní
0,50 €/hod.

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
Potreba dohľadu v určenom čase
Potreba nepretržitého dohľadu

0,40 €/hod.
0,40 €/hod.

