
Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 30/2008, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 6/2003
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území 

Mesta Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona a § 11 ods.1 písm. g) SNR 
číslo  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  sa  uznieslo  na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Komárno  číslo  6/2003  o poskytovaní 
opatrovateľskej  služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Mesta Komárno sa 
mení a dopĺňa nasledovne:

1. Záhlavie VZN znie:
Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe ustanovení § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. p) 

a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v súlade s § 71 ods. 1 písm. a) bodu 1,5,8 a 9 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci  v znení  neskorších predpisov  sa uznieslo  na tomto všeobecne záväznom nariadení 
(ďalej len VZN):

2. V § 6 ods. 1 až 3 znie:

     „(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 

                                                    0,2323 eur/deň
b) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri 

pití                                                                                                 0,2987 eur/deň
c) dohľad                                                                                                   0,4315 eur/hod.

(2) Nevyhnutné  práce v domácnosti

a) donáška  uhlia,  dreva,  vynesenie  popola,  donáška  vody,  kúrenie  vo  vykurovacích 
telesách a ich čistenie                                                                           0,2987 eur/deň 

b) nákup  a ďalšie  nevyhnutné  činnosti  súvisiace  s    prevádzkou    domácnosti 0,4979 
eur/deň

c) práce spojené s udržiavaním domácnosti       1,6596 eur/deň
d) príprava a varenie raňajok, obeda prípadne olovrantu alebo večere    0,6638 eur/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne  0,2323 eur /kg

(3) Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:  

sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia 

                                                                          0,2323 eur/deň.“ 

3.  § 7 znie:
„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.  36/2005  Z.z.  o rodine  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“



Článok 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 8. decembra 2008.

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

 Komárno dňa 8. decembra 2008 

                                                   MUDr. Bastrnák Tibor
                                                                                                  primátor mesta


					                                                   MUDr. Bastrnák Tibor

