
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 6/2003 
o poskytovaní opatrovate ľskej služby  

a o úhradách za opatrovate ľskú službu na území mesta Komárno 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe § 2 písm. d) zákona NR SR č. 

416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov a  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 
VZN): 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto VZN sa vzťahuje na spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia 

úhrady za opatrovateľskú službu občanovi s trvalým pobytom na území Mesta Komárno.  
 

§ 2 
Účel všeobecne záväzného nariadenia  

 
Toto VZN upravuje rozhodovaciu pôsobnosť Mesta Komárno a to:  
 
a) o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu, 
b) o povinnostiach občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla 

neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, 
c) o povinnostiach osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov platiť úhradu za opatrovateľskú službu 
a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami,  

d) o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby, o znížení 
alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú a o neplatené úhrady za opatrovateľskú 
službu.   

 
§ 3  

Opatrovate ľská služba 
 

1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností 
na riešenie hmotnej alebo sociálnej núdze. 

 
2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať:  

a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 
zabezpečovaní  
• nevyhnutných životných úkonov, 
• nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
• kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej 

reči pre nepočujúce osoby a predčítaním, 
b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu 

starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečovať rodičia 
alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť 
rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, 

c) ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá a to do dovŕšenia troch rokov veku detí. 

 
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:  

a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo  
b) sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58  ods. 2 

zákona o sociálnej pomoci alebo  



  

c) je nariadené karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení 
touto nákazou. 

 
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe žiadosti občana, ku ktorej je potrebné 

priložiť: 
a) odporúčanie zdravotníckeho zariadenia alebo obvodného lekára, 
b) potvrdenie o príjme osoby a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej 

domácnosti, 
c) prehlásenie o majetkových pomeroch.  

 
5. Pri rozhodovaní o poskytnutí opatrovateľskej služby sa uprednostňujú odkázané osamelé 

osoby, ktoré 
a) nemajú vôbec blízke osoby, 
b) nemajú blízke osoby žijúce v meste Komárno.     

 
§ 4 

Rozsah opatrovate ľskej služby 
 
1. Rozsah opatrovateľskej služby sa určí podľa miery odkázanosti opatrovanej osoby. 
 
2. Celkový rozsah poskytovania opatrovateľskej služby je možné iba v rámci schváleného 

limitu rozpočtovaných prostriedkov na príslušný kalendárny rok. 
 

             § 5 
Spôsob ur čenia úhrady za opatrovate ľskú službu 

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

poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti 
a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný 
životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským 
prostredím podľa skutočných úkonov. 

 
2. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu za príslušný mesiac do 15 dní 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
 
3. Základom pre výpočet úhrady je príjem a majetok osoby odkázanej na opatrovateľskú 

službu a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. 
 
4. Bez úhrady sa poskytuje opatrovateľská služba v prípade, že príjem osoby a spoločne 

posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti nepresahuje 1,2 násobku životného 
minima alebo sa rovná 1,2 násobku tejto sumy. 

 
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje za úhradu podľa § 5 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia v plnej výške pre osobu, ktorej príjem a  príjem ďalších posudzovaných osôb 
žijúcich v spoločnej domácnosti presahuje 1,2 násobok životného minima. V týchto 
prípadoch sa platí úhrada alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby zostala z príjmu 
suma 1,2 násobku životného minima. 

 
6. Mesto požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak osoba, 

ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba nie je povinná platiť úhradu za poskytnutú 
opatrovateľskú službu, alebo platí len časť tejto úhrady, na základe dohody o úhrade. 
V prípade, že nedôjde k dohode, o úhrade platia ustanovenia §§ 46,47,47a zákona 
č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

 



  

§ 6 
Výška úhrady za opatrovate ľskú službu 

 
(1) Nevyhnutné životné úkony: 
 

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc 
pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC   

                                                          7,-Sk/deň 
b) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri 

pití                                                                                                       9,-Sk/deň 
c) dohľad                                                                                                       13,- Sk/hod. 

 
(2) Nevyhnutné  práce v domácnosti 
 

a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích 
telesách a ich čistenie                                                                                  9,-Sk/deň 

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 15,-Sk/deň 
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti      50,-Sk/deň 
d) príprava a varenie raňajok, obeda prípadne olovrantu alebo večere    20,-Sk/deň 
e) 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 verejné podujatia  
                                                                                    7,-Sk/deň 

                                                          
§ 7 

Všeobecné ustanovenia 
 

Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov. 

 
§ 8 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne 
dňa 15.05.2003. 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2003. 
 
 

 
V Komárne dňa 15.05.2003 
 

 
 
                                                       MUDr. Bastrnák Tibor 
                                                                                                  primátor mesta 

 
 
 


