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VŠEOBECNE ZÁV ÄZNÉ NARIADENIE
č. 11/2012
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej podľa §4 ods.3 písm.p) a §6 zákona č.369/1990
Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách (ďalej len zákon o sociálnych službách) a o zmene a doplnení zákona č.455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vydáva pre územie mesta Nemšová
VŠEOBECNE ZÁV ÄZNÉ NARIADE NIE č. 11/2012 Mesta Nemšová
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o rozsahu
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová.
Vo VZN sa mení a dopĺňa nasledovne:
- Časť prvá – Článok 1 – vypúšťa sa text: Mesto Nemšová (ďalej len mesto) poskytuje
prostredníctvom vysunutého pracoviska Diéceznej charity Nitra (Charitatívno – socálne
centrum Nemšová) opatrovateľskú sociálnu službu.
- Časť druhá – Článok 2 – odsek 10 – vypúšťa sa text: … v spolupráci s vysunutým
pracoviskom Diecéznej charity Nitra, Charitatívno-sociálne centrum Nemšová.
- Časť piata – Článok 9 – odsek 1 – sa vkladá písm. c) opatrovateľská služba.
- Časť piata – Článok 14 – doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie:
Článok 14
Opatrovateľská služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

1.Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách ,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách.
2. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana počas pracovných dní
a rozsah úkonov sa určuje v hodinách.

4. Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne, možno ju poskytovať aj pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku
na tento druh sociálnej služby.
6. Rozsah úkonov môže byť nižší ako určuje stupeň odkázanosti.
7. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie tejto služby si občan dohodne s mestom
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
8. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určí podľa skutočného rozsahu hodín poskytovaných
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít
v prepočte podľa počtu pracovných dní v mesiaci, v ktorom sa opatrovateľská služba
poskytla.
9. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená v sume 1,40 € za jednu hodinu.
10. V prípade, že žiadateľ o opatrovateľskú službu žiada o pomocné /upratovacie/ služby ako
umývanie okien, prášenie kobercov, upratovanie po maľovaní, celkové upratanie bytu, výška
úhrady je stanovená v sume 4,00€ za jednu hodinu.
11. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší euro cent nadol.
12. Úhrada za poskytnutú službu sa zaplatí v hotovosti, alebo poštovou poukážkou alebo
prevodom na účet za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba poskytovala, najneskôr však do
15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Záverečné ustanovenie

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Nemšovej svojim uznesením č. 225/2012 zo dňa 12.12.2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 1.4.2013.

V Nemšovej, dňa 12.12.2012

Ing. František Bagin
primátor mesta

