
Návrh dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu bol – vyvesený 1. decembra 2008
                                                                       -  zvesený  11. decembra 2008
Návrh dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu bol 
vyvesený dňa: 16. decembra 2008
Zvesený dňa:   31. decembra 2009
Nadobudol účinnosť:  1. januára 2009                        

                                                                                                            Ján   L a u k o 
                                                                                                            starosta  obce
          
              
     Obec  Lisková  v súlade  s ustanovením §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení v  znení  neskorších  predpisov  a   v zmysle zákona č. 195/1998 
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v platnom znení

vydáva
Dodatok č. 1

 k  samosprávnemu
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lisková

 č. 1/2007

O poskytovaní opatrovateľskej služby , o výške úhrady za 
poskytnutú opatrovateľskú službu

                  ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej dňa 16.12.2008
uznesením č. 206

Článok 3 - Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za 
poskytovanú opatrovateľskú službu bod 4 znie: 
4. Výška úhrady je:
    4.1   Nevyhnutné životné úkony
       a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia,                                1,00 €/deň
           pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune 
           na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC
       b/ kúpanie vrátane umytia vlasov                                                          1,00 €/ úkon
       c/ donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,                  0,50 €/deň 
           pomoc pri podávaní jedla a pri pití
       d/ starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené                            bez  poplatku
            rodinné prostredie 
       e/ dohľad  /u osôb, ktoré nie sú časovo a priestorovo orientované/      0,80 €/hod
   4.2 nevyhnutné práce v domácnosti
     a/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,                              0,50 €/deň
         donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
     b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou               0,60 €/deň
         domácností /vybavenie pošty, poplatky/
     c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti /bežné upratovanie/            2,00 €/deň 
     



d/ príprava alebo varenie jedného teplého jedla v priebehu dňa                  1,00 €/deň 
e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne                                   0,40 €/l kg
        a ostatnej bielizne. 

  Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje sprievodom
a/ na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí                        2,00 €/deň
    do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania
b / na kultúrne podujatia, na                                                                           2,50 €/deň 
    telovýchovné podujatia, na iné verejné  podujatia

Obecné zastupiteľstvo obce Lisková schválilo Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému 
nariadeniu  č   1/2007- O poskytovaní  opatrovateľskej  služby, o výške  úhrady  za 
poskytnutú opatrovateľskú službu v obci Lisková dňa 16.12.2008 uznesením  č.206.
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009.

Ján   L a u k o 
starosta  obce


