
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č.  4/2008  o podmienkach 
poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za 

poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Rajec. 
 
 

     Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle čl. 71 zák. 460/92 Zb., v súlade so zák. č. 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 416/2001 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 
vydáva toto 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec 
 
 

Čl. I 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje podmienky poskytovania opatrovateľskej 
služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri 
zabezpečovaní : 

1. nevyhnutných životných úkonov 
2. nevyhnutných prác v domácnosti 
3. kontaktu so spoločenským prostredím 

Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za 
poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Rajec 
 
 

Čl. II 
Spôsob poskytovania opatrovateľskej služby 

 
1. Opatrovateľská služba je poskytovaná prednostne v domácnosti opatrovaného občana 

opatrovateľkou z povolania, len vo výnimočných prípadoch blízkymi rodinnými 
príslušníkmi opatrovaného občana. V prípade, že opatrovateľskú službu vykonávajú 
rodinní príslušníci, budú priznané len úkony nad rámec rodinnej starostlivosti 
(zvýšené požiadavky na osobnú hygienu, hygienu domácnosti, podávanie jedla) 

 
2. Opatrovateľská služba je vykonávaná ako doplnok rodinnej starostlivosti. 

 
3. Po podaní žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby a doručení návrhu na 

poskytnutie opatrovateľskej služby od príslušného obvodného lekára vykoná 
zodpovedný pracovník referátu opatrovateľskej služby pri Spoločnom obecnom úrade 
v Rajci sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa, ktorým stanoví potrebnosť a rozsah 
poskytovania opatrovateľskej služby a výšku úhrady za poskytovanie opatrovateľskej 
služby. 

 
4. Ak občan žiadajúci poskytnutie opatrovateľskej služby odmietne stanovenú 

opatrovateľku z povolania zo subjektívnych dôvodov (žiada o zabezpečenie výkonu 
opatrovateľskej služba rodinnými príslušníkmi) a mesto Rajec neuzná tieto dôvody 
ako opodstatnené (zamestnanie, zdravotný stav alebo vek rodinného príslušníka), bude 
žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby zamietnutá. 

 



5. Dôvody, pre ktoré je možné rozhodnúť o výkone opatrovateľskej služby rodinnými 
príslušníkmi : 

- závažné duševné ochorenie žiadateľa o opatrovateľskú službu potvrdené 
lekárskym nálezom 

- zhubné ochorenie žiadateľa 
- iné zvlášť závažné dôvody, pre ktoré nie je možné vykonávanie 

opatrovateľskej služby opatrovateľkou z povolania 
 

6. Mesto Rajec je oprávnené zrušiť prácu opatrovateľa v domácnosti a nahradiť ho 
opatrovateľkou z povolania, ktorej pomoc zabezpečí riešenie sociálnej núdze klienta. 
Ak ju bude klient zo subjektívnych dôvodov odmietať, platí ustanovenie čl. II ods. 4 
tohto VZN. 

 
7. Za priameho rodinného príslušníka sa pre opatrovateľskú službu považuje : manžel, 

manželka, rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať. 
 

 
Čl. III 

Vyživovacia povinnosť 
 

1. Deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú 
výživu, ak to potrebujú. 

 
2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru 

jeho schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí (§ 67 Zákona 
č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov). 

 
 

Čl. IV 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby 

 
1. Občan je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu zo svojho príjmu a majetku. 

Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa za príjem považuje aj zvýšenie dôchodku 
pre bezvládnosť občana, ktorému sa služba poskytuje. 

 
2. Občan nie je povinný platiť za poskytovanie opatrovateľskej služby, ak jeho príjem 

a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná 1,2-násobku sumy 
životného minima ustanoveného osobitným predpisom. Úhrada sa potom požaduje 
postupne od manžela, manželky alebo detí. 

 
3. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu 

poskytovaných nevyhnutných životných úkonov , nevyhnutných prác v domácnosti 
a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný 
životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so 
spoločenským prostredím v prepočte na 21 kalendárnych dní. 

 
4. Úhrada sa vypočíta podľa skutočne poskytnutých úkonov opatrovateľskej služba 

v kalendárnom mesiaci. Občan je povinný za opatrovateľskú službu zaplatiť najneskôr 
do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 



5. Platbu možno uskutočniť v pokladni Mestského úradu v Rajci. 
 

6. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na desať euro centov 
smerom nadol. 

 
7. Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti 

a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci 
opatrovateľskej služby je : 

 
NEVYHNUTNÉ ŽIVOTNÉ ÚKONY    ÚHRADA 
 

bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc 
pri obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka,   0,20 €/deň  
na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 
 
donáška obeda, dovoz obeda alebo iného 
teplého jedla         0,30 €/deň  
 
pomoc pri podávaní jedla a pri pití      0,30 €/deň  
 
dohľad          0,40 €/hod  
 
 NEVYHNUTNÉ PRÁCE V DOMÁCNOSTI   ÚHRADA 
 
donáška dreva, donáška uhlia, donáška vody, vynesenie  
popola, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie   0,30 €/deň  
 
práce spojené s udržiavaním domácnosti     1,66 €/deň  
 
nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti spojené s údržbou  
domácnosti         0,50 €/deň  
 
príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu 
alebo večere         0,60 €/deň  
 
pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej 
bielizne         0,20 €/kg  
 
 ZABEZPEČENIE KONTAKTU 
 SO SPOLOČENSKÝM PROSTREDÍM    ÚHRADA 
 
sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné 
podujatia           0,20 €/deň  
 
 
Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa primerane použije zákon č. 195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom 
znení a zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v platnom znení. 
 
 



 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania 
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie 
opatrovateľskej služby sa  zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 46/2003.  

2.  Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 
o  podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady 
za poskytovanie opatrovateľskej služby od roku 2009 uznieslo pod č.130/2008 
dňa11.12.2008 

 
 

 
 
  
 
                                                                                                               Ing. Ján Rybárik 
                                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
VYVESENÉ: 12.12.2008                                                                 ZVESENÉ:    
 

 
 

 
 

 
 
 


