
Všeobecne záväzné nariadenie obce MOJŠ o poskytovaní opatrovateľskej 
služby , o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu. 
 
Schválené: 22.08.2008  
Vyhlásené: 10.09.2008 
Účinnosť:  26.09.2008 
 
Obec Mojš v súlade s ustanovením § 6 odst.1 a § 11 odst.4 písm.g) zákona  číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom číslo 195/1998  Z.z. o sociálnej pomoci 
                                                      v y d á v a  
 
           V Š E O B E C N E     Z Á V A Z N É     NARIADENIE  
                                  O B C E    M O J Š   č. 8/2008 
 
O  PODMIENKACH  POSKYTOVANIA  OPATROVATEĽSKEJ      
    SLUŽBY,  O  SPOSOBE  A  VÝŠKE  ÚHRADY  ZA  TÚTO   
                                               SLUŽBU 
 
                                                            § 1 
                                                Predmet úpravy 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojš č.8/2008 (ďalej len VZN) sa vzťahuje 
na poskytovanie opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a 
spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Mojš 
v súlade s § 71 zákona číslo 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 
predpisov. 
Toto VZN  upravuje spôsob obce, ktoré rozhoduje o: 

a) poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 zákona o sociálnej pomoci 
(ďalej len zákon) a o úhrade za túto opatrovateľskú službu 

b) povinnostiach občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa § 
15 zákona, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady, alebo za nižšiu 
úhradu 

c) povinnostiach osôb uvedených v § 45 odst. 1 a 2 zákona platiť 
opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak o úhrade s týmito osobami 
nedôjde k dohode 

d) odňatí opatrovateľskej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za 
poskytovanú opatrovateľskú službu v zmysle § 100a zákona. 

 
 
 
 



                                                          § 2 
 
1.  Sociálna pomoc  je pomoc: 

a) občanovi, ktorý si nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť základné 
životné podmienky a riešenie sociálnej núdze občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím kompenzáciou sociálnych dôsledkov 

2. Základné životné podmienky na účel zákona sú jedno teplé jedlo denne,     
     nevyhnutné ošatenie a prístrešie. 
3. Rodinu na účely tohoto zákona tvoria jej členovia, ktorými sú manžel,  
    manželka, dieťa a rodičia dieťaťa. 
 
                                                         § 3 
                                        Opatrovateľská služba 
 

1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako 
špecializovaných činností na riešenie sociálnej a hmotnej núdze. 

2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať: 
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje 

pomoc inej osoby pri zabezpečovaní 
- nevyhnutných životných úkonov 
- nevyhnutných prác v domácnosti 
- kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, 

tlmočením posunkovej reči pre nepočujúce osoby a 
predčítaním 

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 rizhodnutia príslušného orgánu, 

c) ak sa jednej matke narodili súčasne tri  a viac detí alebo v priebehu 
dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá do dovŕšenia troch rokov 
veku detí. 

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi, ktorému 
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou 

uvedenou v § 58 ods.2 zákona, 
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou 

chorobou a pri ochorení touto nákazou 
4. Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby občan podáva na obec 

Mojš. 
5. O poskytovaní opatrovateľskej služby rozhoduje obecné zastupiteľstvo 
                              
 



 
 

                               § 4 
                             Spôsob úhrady za opatrovateľskú službu 
 
1. Úhrada za opatrovateľskú službu za príslušný kalendárny mesiac sa 

stanoví podľa rozsahu poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, 
nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so 
spoločenským prostredím. 

2. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do 15 dní 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola 
opatrovateľská služba poskytnutá v hotovosti do pokladne obecného 
úradu. 

3. Oslobodený od poplatku za poskytovanie opatrovateľskej služby je občan, 
ktorého  príjem neprevyšuje 1,2 násobok životného minima. 

 
                                                          § 5 
                             Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
 
1. Nevyhnutné životné úkony 

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní 
a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, lôžko, pomoc pri použití 
WC 

                                                                                      0,19 €/deň 
b) kúpanie, vrátane umytia vlasov 
                                                                                          bezplatne 
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri 

podávaní jedla a  pití 
                                                                                      0,29 €/deň 
d) dohľad   
                                                                                      0,39 €/deň 

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

vykurovacích telesách a ich čistenie 
                                                                                       0,29 €/deň 
b) nákup a ďaľšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou 

domácnosti 
                                                                                      0,49 €/deň 
c) práce spojené s udržiavaním domácností 
                                                                                      1,59 €/deň 
d) príprava a varenie raňajok, obeda, večera 
                                                                                      0,59 €/deň 

               e) pranie, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 



                                                                                                0,19 €/deň 
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím 

a) sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia 
                                                                                         0,19 €/deň 
 
                                                 § 6 
                                    Kontrolná činnosť 
 
Kontrolu nad dodržiavaním tphto VZN vykonáva: 
a) hlavný kontrolór 
b) obecné zastupiteľstvo 
  
                                               § 7 
                               Záverečné ustanovenia 
 
1. Pri opatrovateľskej službe sa primerane použijú ustanovenia 

zákona č.94/1994 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

2. Toto VZN č.8/2008 ruší Dodatok VZN č.1 zo dňa 01.01.2004 
3. Obecné zastupiteľstvo v Mojši sa uznieslo na vydaní tohoto VZN 

dňa 27.06.2008 a VZN  nadobúda účinnost 15. dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli, tj. 15.07.2008. 

 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Štefan  S v e t k o 
                                                                                               starosta obce 
 
 
VZN zverejnené v súvislosti s prechodom na Euro. 
Vyvesené na úradnej tabuli:12.12.2008 
Zvesené z úradnej tebule:     29.12.2008 
 


