
   VZN č. 18 Obce Hradište pod Vrátnom 
 

O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú 
službu. 

 
Všeobecne záväzné  nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za 
poskytovanú opatrovateľskú službu podľa zákona č.448/2008 Z.z  prílohy č.4 k zákonu 
448/2008 Z.z 
 

Časť.  I. 
Sebaobslužné úkony: 

 
   1  Osobná hygiena 

- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela / ruky , tvár  zuby ,nechty/bežné úkony  
osobnej hygieny vrátane holenia, česania, aplikácia krémov – 0.16 €/deň 

- stravovanie  a dodržiavanie pitného režimu prinesenie stravy, podávanie stravy, 
porciovanie stravy, pomoc pri pití   0,26 €/deň 

- sprievod na toaletu, podanie podložnej misy s následným očistením, ochrana posteľnej 
bielizne  / nasadenie a výmena plienky/  0,26 €/deň 

- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani prípadne v sprche s umytím vlasov  
0,33€/deň   

- sprievod pri chôdzi , pomoc pri vstávaní z lôžka, polohovanie, pomoc pri líhaní na lôžko  
0.83 €/deň 

Časť II. 
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť: 

 
- donáška uhlia, donáška dreva, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich 
čistenie  0.23 €/deň 

- nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 0.39 €/deň 
- práce spojené s udržiavaním v domácnosti  1.50 €/deň 
- príprava a varenie raňajok, obeda prípadne olovrantu a večere 0.53 €/deň 
- pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne  0.17 €/ 1 kg. 

prádla  , maximálne  10 kg prádla za mesiac 
-  

Časť  III. 
Základné sociálne aktivity: 

- sprievod na lekárske vyšetrenie, sprevádzanie na kultúrne podujatia na telovýchovné 
podujatia a na vybavenie úradných záležitostí iné verejné podujatia  0.23 €/deň 

 
 

Časť  IV. 
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri 
vykonávaní základných  sociálnych aktivít 
 

- potreba dohľadu  0,33 €/ hod 
 
 
 
 
 



 
Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom dňa................. 
Toto VZN nadobúda  právoplatnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce 
Hradište pod Vrátnom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti  VZN .č. 18 stráca platnosť  VZN 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu. 
zo dňa 28.5.2003  
 
 
                                                                                        Ing. Ivan Hatiar 
                                                                                         starosta obce 
                                                                                      Hradište pod Vrátnom 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa  17.4.2009 
Zvesené z úradnej tabuli obce     dňa ............................ 

   
 

 


