Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2004
O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Švábovce
Obecné zastupiteľstvo Švábovce podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
a podľa § 71 a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
sa uznieslo:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje :
spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za
1. opatrovateľskú službu § 15 zákona č. 195/1998Z.z.
2. prepravnú službu § 17 zákona č. 195/1998 Z,z.
3. stravovanie § 20 ods. 4 až 7 zákona č. 195/1998 Z.z., zaopatrenie § 20 ods. 9 zákona
č. 195/1998 Z.z.
DRUHÁ ČASŤ.
SPOSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY A SPOSOB PLATENIA
ÚHRADY
Článok 2
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti
a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný
životný úkon, nevyhnutnú
prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so
spoločenským prostedím v prepočte na 30 kalendárnych dní.
(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v súlade s § 42 zákona č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z.z.
Za úkony opatrovateľskej služby sa považujú:
1. Nevyhnutné životné úkony
2. Nevyhnuté práce v domácnosti
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
(3) Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti
a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci
opatrovateľskej služby:
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1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny :
7 Sk/deň
umývanie, česanie, pomoc pri obliekaní, pomoc pri presúvaní
na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC
b) holenie
3 Sk/úkon
c) kúpanie vrátanie umytia vlasov, strihania nechtov
7 Sk/deň
d) kúpanie na lôžku vrátane umytia vlasov, strihania nechtov
10 Sk/úkon
e) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla a pri pití
9 Sk/deň
f) dohľad
13 Sk/deň
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, kúrenie
10 Sk/deň
vo vykurovacích telesách a ich čistenie
b) donáška vody zo studne
5 Sk/deň
c) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 15 Sk/deň
d) upratovanie domácnosti
50 Sk/deň
e) príprava a varenie raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere
19 Sk/deň
f) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne
7 Sk/kg
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné
10 Sk/úkon
verejné podujatia
4. Sprevádzanie na lekárske ošetrenie
22 Sk/deň
(4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa
občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15 dní nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
(6) Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti alebo tento
občan doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu
poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti
a foriem zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím v kalendármom mesiaci,
najskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Článok 3
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu
(1) Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.
(2) Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je 5 Sk.
(3) Výška úhrady za klientom za požadovanú dobu čakania je 20 Sk za každú začatú
polhodinu
(3) Celková úhrada za prepravnú službu, vrátane doby čakania sa zaokruhľuje na celé
koruny nahor.
(4) Úhradu za prepravnú službu platí občan v súlade s osobitným predpisom, § 43 od. 3 až 6
zákona č. 195/1998 Z.z.
(5) Úhradu za prepravnú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa
občanovi poskytuje prepravná služba, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
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Článok 4
Spôsob zabezpečovania stravovania a výška stravnej jednotky
(1) Stravovanie zabezpečované
a) odberom stravy od iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie
poskytovať stravovacie služby
b) stravovanie u iných právnických osôb alebo fyzických osôb
(2) Odber stravy od právnických osôb alebo fyzických osôb sa zabezpečuje na základe
písomnej dohody, v ktorej sa upravia konkrétne podmienky odberu stravy a cena za odber
stravy
(3) Výška úhrady za stravovanie pre občanov sa rovná výške ceny jedla.
Článok 5
Výška úhrady za zaopatrenie
Výška úhrady za zaopatrenie pre občana poskytovaná
a) Denne do štyroch hodín
(1) Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní alebo
pri čiastočnej bezvládnosti občana
5 Sk.
(2) Pri nepriaznivom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci uvedenej
v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo
sústavný dohľadu občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania,
alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne
postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť
7 Sk.
(3) Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov (Príloha č. 1 zákona č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej
bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa
vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť
9 Sk.
a) Denne viac ako štyri hodiny
(1) Pri nepriaznivom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby pri
bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana
10 Sk.
(2) Pri nepriaznivom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci uvedenej
v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo
sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania,
alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne
postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť
14 Sk.
(3) Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej
osoby na zabezpečenie nevyhnutých životných úkonov (Príloha č. 1 zákona č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci) a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej
bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa
vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť
18 Sk.
.
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Článok 6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo
Švábovciach dňa 21.11.2003 uznesením č. C/8 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2004.

Ing. Ján Mlynár v. r.
starosta obce Švábovce

Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 24.11.2003 do 18.12.2003.

Sadzobník cien
verejnoprospešných služieb
poskytovaných obcou Švábovce
na rok 2006
(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a §3 odst. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách)
1. Vysielanie v obecnom rozhlase
Vysielanie oznamu na komerčné účely
- za jeden oznam do 5 minút
- za jeden oznam nad 5 minút

100,-- Sk
150,-- Sk

2. Prenájom nehnuteľných vecí
Prenájom nehnuteľných vecí – podľa individuálneho schválenia nájomnej zmluvy Obecným
zastupiteľstvom Švábovce.
- prenájom zasadačky OcÚ na komerčné účely

200,-- Sk/hod.

3. Používanie verejnej kanalizácie
-

stočné – podľa vody v m3 vypustenej do kanalizácie ( predpokladá sa to isté množstvo ako
odobratá voda v m3 zistená z evidencie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad
- občania obce
5,-- Sk/1m3
- právnické osoby
25,-- Sk/1m3

4.
-

Používanie káblovej televízie
zavedenie TV Poprad + údržba
na jednu účastnícku prípojku

100,– Sk

Tomto sadzobníku cien verejnoprospešných služieb poskytovaných obcou Švábovce na
rok 2006 schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach na zasadnutí dňa 16.12.2005
uznesením č. C/3. .
Na úradnej tabuli bol vyvesený dňa 16.12.2005, zvesené dňa 31.12.2005.

Ing. Ján Mlynár v.r.
starosta obce Švábovce

