OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DUNAJSKÁ LUŽNÁ

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 3/2004

o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade
za túto opatrovateľskú službu

VZN zverejnené na úradnej tabuli obce dňa ...........................
VZN nadobudlo platnosť dňom

...........................

V Dunajskej Lužnej, dňa ................................

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajská Lužná na základe ustanovenia 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 a 15 zákona č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa uznieslo na svojom
zasadnutí dňa
na tomto všeobecnom záväznom nariadení.
Článok I
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje právne vzťahy
a niektoré podmienky o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto opatrovateľskú
službu v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov.
Článok II
Základné pojmy
Opatrovateľskou službou sa rozumie poskytovanie pomoci občanovi, ktorý pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných
životných úkonov, prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím.
Článok III
Úhrada za poskytnutú pomoc
Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti
a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej
služby sú nasledovné:
1. Nevyhnutné životné úkony
a/ úkony osobnej hygieny vrátane holenia,
pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc
pri nástupe na vozík a z vozíka na lôžko
a z lôžka, pomoc pri použití WC
0,1991 € (6 Sk) / deň
b/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného
teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla
a pri pití
0,2655 € (8 Sk) / deň
c/ dohľad
0,3983 € (12 Sk) / deň
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie
popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti
súvisiace s prevádzkou domácnosti
c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti
d/ príprava a varenie raňajok, obeda,
príprava olovrantu alebo večere

0,2655 € (8 Sk) / deň
0,4647 € (14 Sk) / deň
0,5933 € (48 Sk) / deň
0,5974 € (18 Sk) / deň

e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej
bielizne a ostatnej bielizne
0,1991 € (6 Sk) / deň
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
Sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
0,1991 € (6 Sk) / deň
Článok VI
1. Zmena a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecným záväzným
nariadením obce.
2. Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
Obce Dunajská Lužná dňa
. Uznesením č.
/2004

Ing. Ladislav C i n g e l
Starosta obce

