
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krompachy 
 

č. 1/2008 

 O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  A ÚHRADE  ZA TÚTO SLUŽBU 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Krompachy, na základe  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce 
a na vyššie územné celky a v súlade so zákonom 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu. 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na rozsah a bližšie podmienky poskytovania opatrovateľskej 
služby, spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za túto službu. 

DRUHÁ ČASŤ 
ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) upravuje: 

1) vzťahy pri poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorej cieľom je riešenie sociálnej núdze občanov, ktorí 
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby,  

2) rozhodovaciu pôsobnosť Mesta Krompachy  a to: 

a) o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu, 

b) o povinnostiach občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávnom, 
bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, 

c) o povinnostiach osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 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, 

e) o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady 
za opatrovateľskú službu. 

TRETIA ČASŤ 
POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

§ 1 
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 

1) Opatrovateľskú službu možno poskytovať na území mesta Krompachy občanovi s trvalým pobytom v meste 
Krompachy: 

a) 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, predčítaním pre nevidiace osoby,  

b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa 
nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia, alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa 
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 

2) Opatrovateľská službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke s trvalým pobytom v Krompachoch: 

a) súčasne narodili tri a viac detí, 

b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojičky.  

3) Opatrovateľskú službu podľa ods. 2 tohto paragrafu, možno poskytovať do dovŕšenia  troch rokov veku detí. 



 
§ 1a 

Okruh osôb, ktorým sa neposkytuje opatrovateľská služba 

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:  

1) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,  

2) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zákona č. 195/1998 
Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,  

3) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.  

 
§ 2 

Poskytované služby v rámci opatrovateľskej služby 

1) Nevyhnutné životné úkony:  

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,  

b) pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,  

c) kúpanie vrátane umytia vlasov,  

d) donáška obeda  alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,  

e) starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné prostredie,  

f) dohľad.  

2) Nevyhnutné práce v domácnosti: 

a) donáška uhlia a dreva, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, vynesenie popola, donáška vody,  

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,  

c) práce spojené s udržiavaním domácnosti,  

d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,  

e) pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne.  

3) Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:  

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavovanie úradných záležitostí, do školy, 
zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné 
verejné podujatia, 

b) tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri lekárskom vyšetrení a pri vybavovaní úradných 
záležitostí, 

c) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.  

 
§ 3 

Spôsob zabezpečovania stravovania 

Stravovanie sa zabezpečuje:  

1) prípravou a varením raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere, v domácnosti klienta; služba 
poskytovaná len v osobitných prípadoch (nariadenie diétneho stravovania) obyvateľom s prevažnou 
bezvládnosťou, ktorí sú osamelí, alebo ich rodinní príslušníci nemôžu tento úkon z objektívnych dôvodov 
zabezpečovať, 

2) odberom stravy od iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať stravovacie 
služby. 



ŠTVTRÁ ČASŤ 
ÚHRADA ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU,  ROZSAH OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

§ 4 
Úhrada za opatrovateľskú službu  

1) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu zo svojho príjmu a majetku. Na účely 
úhrady za opatrovateľskú službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť 
občana, ktorému sa opatrovateľská služba poskytuje. 

2) Občan nie je povinný platiť úhradu za  opatrovateľskú službu ak jeho príjem a príjem spoločne 
posudzovaných osôb je nižší, alebo sa rovná 1,2 násobku životného minima ustanoveného osobitným 
predpisom. 

3) Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je vyšší ako 1,2-násobok sumy 
životného minima, občan platí úhradu za opatrovateľskú službu, alebo jej časť, podľa príjmu a majetku tak, 
aby občanovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,2-násobku sumy 
životného minima. 

4) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je: 

a) 30,- Sk / hodinu výkonu opatrovateľskej služby,   

b) 13,- Sk/deň/osobu za donášku obeda alebo iného jedla. 

5) Ak občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba – donáška obedov, odoberie viac ako jeden obed 
alebo iné teplé jedlo denne, je povinný platiť úhradu za donášku každého obeda alebo iného teplého jedla.    

6) Výška mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu sa určí  podľa rozsahu poskytovaných hodín služby a počtu 
roznášok  jedla a dní. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny  smerom nadol. 

7) Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu hradí povinná osoba Mestu Krompachy za kalendárny mesiac 
v ktorom sa služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to do pokladne 
Mesta  Krompachy alebo formou poštovej poukážky.  

8) Nezaplatená  úhrada, alebo jej časť, je pohľadávkou obce.  

9) V prípade úmrtia občana: 

a) sa pohľadávka uplatňuje v konaní o dedičstve v prípade, ak ju neuhradia do troch pracovných dní 
príbuzní, resp. pozostalí,  

b) aktíva zo zaplatenej úhrady za dni neposkytovanej opatrovateľskej služby, mesto nahlási do aktív 
dedičstva po občanovi. 

 
§ 4a 

Účasť rodiny na úhradách 

1) Mesto Krompachy požaduje úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu postupne od manžela, manželky, 
detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba nie je povinný platiť úhradu 
za poskytovanú opatrovateľskú službu, alebo platí len časť tejto úhrady.  

2) Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť, je povinná 
platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, alebo jej časť, podľa svojho príjmu a majetku, podľa 
§45 zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, pričom ustanovenia § 4 ods. 
2 a 3 tohto VZN platia rovnako.  

3) Ak medzi Mestom Krompachy a osobami uvedenými v § 4a   ods. 1 a 2, tohto nariadenia, nedôjde k dohode 
o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu, Mesto Krompachy rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť 
úhradu a výške úhrady. 

§ 4b 
Vyživovacia povinnosť 

1) Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú  povinné  zabezpečiť svojim rodičom  slušnú výživu, ak to potrebujú. 

2) Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopností 
a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí. (Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších 
predpisov.) 

 



§ 5 
Rozsah opatrovateľskej služby 

1) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana, v pracovných dňoch, spravidla v pracovnom 
čase od 7,30  do 15,30 hod.  

2) Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1 hod. denne a maximálne 7 ½ hod. denne. 

3) V prípade, že o poskytovanie opatrovateľskej služby požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, 
poskytne sa týmto opatrovateľská služba v rozsahu maximálne 7,5 hod./deň na domácnosť.  

4) Rozsah poskytovaných hodín služby zohľadňuje  zdravotný  a celkový stav  klienta, podiel rodiny 
na starostlivosti /celkovej alebo doplnkovo prevádzanej/, alebo skutočnosť, že žiadateľ je osamotený 
a starostlivosť rodinných príslušníkov sa nahrádza úplne   poskytovaním opatrovateľskej služby. 

5) Popis a priemerný časový rozsah úkonov opatrovateľskej služby tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

PIATA ČASŤ 
VZNIK A ZÁNIK NÁROKU NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU 

§ 6 
Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby 

1) Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína na základe podania písomnej žiadosti občana 
na určenom tlačive, doručenej na Mestský úrad v Krompachoch (ďalej „MsÚ“). 

2) Ak občan pre svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom podať žiadosť manžel, 
manželka, rodičia a jeho deti, ak sú spôsobilí na právne úkony, alebo oprávnená osoba.  

3) K žiadosti je občan povinný doložiť: 

a) vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa v zmysle § 10 ods. 3 zákona 195/1998 
Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

b) návrh na opatrovateľskú službu od lekára, 

c) potvrdenie  o príjme  žiadateľa  a spoločne  posudzovaných  osôb / manžel, manželka / v kalendárnom 
mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná, 

d) prehlásenie o majetkových pomeroch / dokladovať výpisom z listu vlastníctva, výpisom z účtu a pod./ 

e) potvrdenie úradu práce sociálnych vecí a rodiny o tom, že občanovi nie je poskytovaný peňažný 
príspevok na osobnú asistenciu alebo sa občanovi neposkytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie 
osobou uvedenou v § 64a ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v platnom znení , 

f) potvrdenie od lekára, že u občana nie je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou 
chorobou a pri ochorení touto nákazou, 

g) iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. 

4) V prípade, že žiadosť nebude kompletná, správny orgán, ktorým je Mesto Krompachy, stanoví lehotu 
na doplnenie žiadosti. 

5) Na základe kompletnej žiadosti, vykoná poverený pracovník MsÚ spolu s členom sociálnej, zdravotnej 
a bytovej komisie  šetrenie v domácnosti žiadateľa, v škole dieťaťa a tam, kde trávi voľný čas,  za účelom 
zistenia  informácií potrebných  k objektívnemu posúdeniu žiadosti a určenia rozsahu úkonov a následne 
rozsahu poskytovaných hodín opatrovateľskej služby. Záznam zo šetrenia bude priložený k žiadosti. 

6)  Opatrovateľská  služba  sa  poskytuje  odo  dňa  právoplatnosti   rozhodnutia  o poskytovaní opatrovateľskej 
služby a o výške úhrady za poskytnuté služby. 

7) V prípade, že občan potrebuje okamžitú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, možno 
poskytovať opatrovateľskú službu odo dňa podania žiadosti v rozsahu nevyhnutných  
životných úkonov. 

8) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce o nároku na opatrovateľskú službu či určenie výšky úhrady, Mesto 
Krompachy zníži alebo zvýši úhradu, prípadne rozhodne o tom, že občan nie je povinný platiť úhradu, alebo  
rozhodne o poskytovaní opatrovateľskej služby vo väčšom alebo menšom rozsahu. 

 
 



§ 7 
Povinnosti a zodpovednosť občana  

1) Občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba podľa tohto VZN, je povinný písomne ohlásiť Mestu 
Krompachy do 8 dní všetky zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na posúdenie skutočnosti rozhodujúcich 
na trvanie nároku na túto službu.  

2) Občan je povinný na výzvu Mesta Krompachy osvedčiť skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na poskytovanie 
opatrovateľskej služby a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak občan nereaguje na výzvu, alebo 
neozrejmí skutočnosti uvádzané vo výzve, možno poskytovanie sociálnej služby zastaviť, ak bol vo výzve 
na tento následok upozornený. 

3) Poskytovanie sociálnej služby podmienené nepriaznivým zdravotným stavom možno zastaviť, ak sa občan 
nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu, alebo inému vyšetreniu, ktoré má vplyv na poskytovanie sociálnej 
služby. 

4) Občan je povinný v lehote do 8 dní oznámiť výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich 
výške ako aj zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúcou skutočnosťou 
na určenie výšky úhrady za poskytnutie opatrovateľskej služby. 

5) Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnutie opatrovateľskej služby, neoznámi skutočnosti, ktoré 
sú rozhodujúce na určenie výšky úhrady za poskytnutie opatrovateľskej služby, Mesto Krompachy rozhodne 
o povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnutie služby v celom rozsahu. 

 

§ 8 
Zánik nároku na opatrovateľskú službu 

1) Mesto odníme poskytovanie opatrovateľskej služby ak: 

a) zistí, že opatrovateľská služba bola poskytnutá neprávom, 

b) poskytovanie služby nie je ďalej účelné, 

c) ak doba zastavenia poskytovania opatrovateľskej služby na základe právoplatného rozhodnutia je dlhšia 
ako šesť mesiacov. 

2) Mesto zastaví poskytovanie opatrovateľskej služby ak: 

a) opatrovateľská služba bola priznaná podľa § 1 ods. 2 tohto VZN  a deti dovŕšili 3 roky veku, 

b) občan, ktorému sa opatrovateľská služba poskytovala, zomrie, 

c) sa poskytovanie opatrovateľskej služby, z rôznych dôvodov, nežiada na dobu dlhšiu ako tri týždne 
(o opätovné poskytovanie opatrovateľskej služby musí občan písomne požiadať), 

d) na žiadosť občana. 

 

ŠIESTA ČASŤ 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 9 

1) Opatrovateľskú službu poskytuje Mesto Krompachy spravidla profesionálnymi opatrovateľkami, s ktorými 
uzatvára pracovný pomer. V prípade potreby, Mesto Krompachy uzavrie s fyzickou osobou dohodu 
o vykonaní práce  alebo dohodu o pracovnej činnosti. Opatrovateľom môže byť iba osoba spôsobilá 
na uzavretie pracovného pomeru. Pracovné práva a povinnosti opatrovateľov sa riadia podľa zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a Pracovného poriadku zamestnancov mesta Krompachy. 

2) Opatrovateľská služba, poskytovaná mestom, nie je pomoc, ktorú poskytujú občanovi blízky rodinní 
príslušníci (manžel, manželka, rodičia, deti, starí rodičia a vnuci - § 73 ods. 2 zák. č. 195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov). 

3) Počas čerpania dovolenky opatrovateľa nemusí byť občanovi poskytnutá opatrovateľská služba.  



§ 10 

1) Primátor mesta je oprávnený udeliť výnimku z tohto VZN pre občanov, ktorí významným spôsobom 
zabezpečujú, resp. zabezpečovali spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby mesta.  

 
§ 11 

1) Poverený pracovník MsÚ, ktorý plní úlohy ustanovené týmto nariadením a členovia sociálnej, zdravotnej 
a bytovej komisie  majú právo navštíviť občana v jeho domácnosti, dieťa v škole a tam kde trávi voľný čas 
a požadovať od zúčastnených informácie a vysvetlenia a tiež kontrolovať plnenie opatrovateľskej služby. 

2) Poverený  pracovník MsÚ a členovia príslušnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
ktoré sa dozvedeli v súvislosti so svojou činnosťou, ak im porušenie tejto povinnosti nevyplýva  z osobitných 
predpisov. 

3) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady 
za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.  

§ 12 

1) Pri poskytovaní opatrovateľskej služby 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, zákon 
č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, a zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime  v znení 
neskorších predpisov. 

2) Rozhodnutia, vydané v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 / 2003 Mestského zastupiteľstva 
v Krompachoch o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v Krompachoch a úhradách za túto 
službu, sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN budú posudzovať podľa tohto nariadenia. 

SIEDMA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby 
v Krompachoch a úhradách za túto službu, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
č. 2/F-2 zo dňa 25.02.2003.  

2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 12/J-1,  
dňa 18. 3. 2008  a nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2008. 

  
 
 
V Krompachoch, dňa 28. 2. 2008  
 
                   Ing. Iveta Rušinová  

  primátorka mesta Krompachy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2008 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu 

 

Popis a priemerný časový rozsah úkonov opatrovateľskej služby 

 
1. Nevyhnutné životné úkony             Časový rozsah 
 
a) Bežné úkony osobnej hygieny: 60 min. 

- ranná toaleta vykonávaná denne vrátane holenia, 
- pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, 
- pomoc pri úprave účesu, 
- pomoc pri presune na vozík, na lôžko a z lôžka, 
- pomoc pri použití WC. 

 
b) Celkové kúpanie a umytie vlasov:       60 min. 

- umytie a osušenie tela, 
- umytie, opláchnutie a vysušenie vlasov. 

 
c) Donáška obeda:         60 min. 

- prinesenie hlavného denného jedla v obedári,     20 min. 
- podávanie jedla  a pomoc pri ňom,       30 min. 
- prihriatie a úprava jedla na tanieri, 
- pomoc pri jedení, kŕmenie, 
- umytie riadu.         10 min. 

 
d) Starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné prostredie   1 hod. 
 
e) Dohľad          1 hod. 

     
          
2. Nevyhnutné práce v domácnosti 
 

a) Donáška uhlia, dreva, vody, kúrenie, vynesenie popola     60 min. 
 
b) Nákup a nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácností:    60 min. 

- bežný nákup potravín v rozsahu a množstve primeranom potrebám opatrovaného, 
- vyzdvihnutie alebo nákup liekov, 
- vynesenie odpadkov, 
- nákup drobných domácich potrieb priemyselného charakteru, 
- odevov, textílií a drogistických výrobkov. 

 
c) Práce spojené s bežnou prevádzkou domácnosti:      150 min. 

- pozametanie podlahy alebo utretie mokrou handrou, 
- poutieranie prachu na nábytku, 
- vysávanie kobercov,  
- pomoc pri uložení osobných vecí a domácich potrieb do skríň, 
- hygienické udržiavanie WC a kúpeľne, 
- úprava lôžka, 
- prevlečenie posteľného prádla. 
 

d) Dôkladné upratovanie a udržiavanie domácnosti: 
(práce spojené s udržiavaním domácnosti vykonávané 3 x ročne)  6 hod. 
- umývanie okien, 
- pranie záclon a závesov, 
- tepovanie kobercov a čalúneného nábytku, 
- premiestňovanie pohyblivých častí nábytku, 
- dôkladné utieranie prachu, 
- upratovanie v skriniach a komore. 



 
e) Príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere: 150 min. 

- služba poskytovaná len v osobitných prípadoch (nariadenie diétneho stravovania) 
obyvateľom s prevažnou bezvládnosťou, ktorí sú osamelí alebo ich rodinní príslušníci  
nemôžu  tento úkon z objektívnych dôvodov zabezpečovať. 

 
f) Pranie osobnej a ostatnej bielizne v domácnosti - do 5 kg    

- úkony vykonávané v domácnosti klienta na jeho náklady, 
- v mechanickej práčke - pranie , plákanie, odstredenie, vysušenie a zloženie bielizne,      150 min. 
- v automatickej práčke - pranie, vysušenie a zloženie bielizne.                                        45 min. 

 
g) Žehlenie osobnej a ostatnej bielizne - do 5 kg 60 min. 

 
 
3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím 
 

a) Sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia  
a na iné verejné podujatia. do 2 hod.  

b) Sprievod na vyšetrenie k lekárovi. do 5 hod. 
c) Sprievod pri vybavovaní nevyhnutných  úradných záležitostí. do 3 hod. 

 

 

 

V Krompachoch, dňa 28. 2. 2008 
 
 
 
                   Ing. Iveta Rušinová  

  primátorka mesta Krompachy 
 


