Návrh VZN vyvesený na úradnej fabuli v obci PoproČ dňa ......... 28.3.2012

VZN vyvesené na úradnej íabuli v obci Poproč ............. 16.4.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa ........1.5.2012

Obecné zastupiteľstvo obce PoproČ na základe ust. § 6 oäs. 1 zákona SNR Č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov spoužitím ust. § 72 ods. 2
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom poänikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
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VSEOBECNE ZAVÄZNE NARIADENIE
č. 1 ,2012

o úhradách za sociálne služby
f

§1

Uvodné ustanovenia

(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou, zákonom Č.

448/2008 Z. z. o sociálnych službách ao zmene adoplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.
448/2008 Z. z."), sumu úhrady za sociálne služby poskytované verejným
poskytovateľom, spôsobjej urcenia a platenia.
(2)

Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č.
448/2008 Z. z. Obec Poproč a právnická osoba zriadená obcou - zariadenie pre
seniorov - t.j. Domov dôchodcov Poproč, so sídlom na Obchodnej ulÍci č. 73 (ďalej
len "verejný poskytovateľ"). Toto nariadenie sa vzťahuje len na verejných
poskytovateľov sociálnych služieb.

(3)

Obec Poproč poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje alebo
zabezpečuje poskytovanie:

1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v nocľahámi, v nízkoprahovom dennom centre,
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre detí a rodinu, v zariadení
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
3. opatrovateľskej služby,
;

4. prepravnej služby,

5.odľahčovacejslužby
6. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.
5

(4)

Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71
ods. 1 zákona Č. 448/2008 Z. z.. Z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych

vecí arodiny SR sa poskytuje fínančný príspevok vo výske podľa prílohy č. 4a k
zákonu č. 448/2008 Z. z. podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto
zariadení. na financovanie týchto sociálnych služieb - § 35 - zariadenie pre senÍorov.
(5)

Obec Poproč súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované právnickou osobou
zriadenou obcou Poproč boli fínancované aj z úhrad za sociálne služby od
prijímateľa sociálnej služby a osôb s ním spoločne posudzovaných na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
§2

Subjekt povinný platíť úhradu za sociálnu službu (ďalej len "povinný subjekť')
(1) Fyzická osoba, ktorá je zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
prijímateľom sociálnej služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume

určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon c. 448/2008 Z. z. neustanovuje
inak.

(2)

PriJímateľ socíálnej služby, ktorouje:
zariadenie pre seniorov
opatrovateľská služba

je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu
a majetku. Príjem sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu. (zákona ô.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Majetok sa pre tento účel
posudzuje podľa § 72 ods. 11 až 18 zákona č. 448/2008 Z. z.
(3)

Ak nie je úhradu povimiá platiť íyzická osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej
služby, za podmienok stanovených zákonom sú túto úhradu alebo jej časť, povinné
platiť zákonom stanovené subjekty - postupne rodičia adeti, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby.

(4)

Subjekty uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom

sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde
k uzatvoreniu zmluvy, obec PoproČ rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému
nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebojej časť.
(5) Prijímateľom sociálnej služby môže byt' aj osoba, ktorá požiada o poskytovanie

sociálnej služby a je ochotná platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby (ďalej len
"samoplatca,,).

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za

(6)

a) tlmočenie,

b) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomuníkačných technológií
c) vykonávanie
1. sociálneho poradenstva,
2. pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
3.socÍálnejrehabilitácie
4. pracovnej terapie,
ak tieto služby poskytuje verejný poskytovateľ podľa tohto nariadenia.

)

)

;

§2a
Zariadenie pre seniorov

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby ajej stupeň odkázanostije najmenej IV

;

b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v
tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
(2) Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov do 31.decembra 2011 na
základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnou pobytovou sociálnou

službou poskytoval sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 1. januári
2012 nesplňa podmienky odkázaností na túto sociálnu službu podľa § 35, je tento

poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby
poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od l.januára2012.+
(3) Fyzická osoba, ktorá sa na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 31.
decembra 2011 považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a po
31. decembri 201 1 nesplňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu podľa § 35 a táto
sociálna služba sajej k 31. decembru 2011 neposkytuje, sa považuje za odkázanú na
sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na
opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 20 12.
/

(4) Samoplatca podľa § 2 ods. 5 tohto nariadenia je vylúčený z vykonávania posudkovej
\/

*

činností.

>

(5) V zariadení pre seniorov sa:

a/ poskytuje

1 .pomoc pri odkázanosti íyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
2.sociálne poradenstvo,
3.socÍálna rehabilitácia,
4.ubytovanie,
5.stravovanie

)

ó.upratovaníe, pranie žehlenie a údržba bielizne a šatstva
b/ utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
c/ zabezpečuje záujmová Činnosť
d/ zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť

;

(6)

Na území obce Poproč je takýmto zariadením pre seniorov zariadenie s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - Domov dôchodcov PoproČ, so
sídlom na Obchodnej ulici č. 73 (ďalej len DD).
§2b
Opatrovateľská služba

(1) Opatrovateľská službaje sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá
a)Je odkázaná napomoc inej fyzickej osoby ajej stupeň odkázanostije najmenej 11
podľa prílohy Č. 3a zákona č. 488/2008 Z. z.
b)jeodkázaná na pomocpri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona
Č. 448/2008 Z. z.

(2) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služby
b) ktoráje opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
s

*

opatrovanie

;

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistencíu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

(3) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č.488/2008
Z.z. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec PoproČ
v hodinách.

(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana, opatrovateľmi, ktorí
sú riadnymÍ zamestnancami obce.

§3

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z. z.. Výška úhrady
za sociálnu službu sa určuje v závislostí od rozsahu poskytovanej sociálnej služby
v konkrétnom prípade a to za obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej
služby.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu oposkytovaní
sociálnej služby, ktorouje:
a) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života
b) zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
;

c) sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov,
d) opatrovateľská služba,

e) sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
f) požičiavanie pomôcok
g) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
)

;

(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci Poproô alebo ňou zriadenej
právnickej osobe v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.. Túto podmienku nemusí
splniť ten klient, eventuálne jeho rodina, ktorý Je ochotný platiť úhradu vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov sociálnej služby.
(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7
zákona Č. 488/2008 Z. z. a to :

a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskyíovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsobjej urcenia a spôsobjej platenia
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.

;

;

(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným alebo
nepeňažným plnením.
(6)

Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej urcenia a
platenie úhrady podľa § 72 zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona
č. 448/2008 Z. z. v súlade s týmto nariadením.

(7) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnúť výšku ekonomicky oprávnených
nákladov vypočítaných podľa § 72 ods.5 a 6 zákona č. 448/2008 Z. z..
(8) Prijímateľ sociálnej služby/ povinné osoby, na ktoré prešla povinnosť platiť úhradu za

sociálnu službu/jej časť je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu
a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny vpríjmových pomeroch, zmeny vo výške
úspor amajetkových pomeroch rozhodujúcich na urcenie sumy úhrady za sociálnu
službu. Dalej sú povmné umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku apredložiť
doklady týkajúce sa majetku.
v

(9) Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb poskytovaná v rozsahu
podľa § 15 odst. 1 a § 72 odst. 2 zákona Č. 50/2012 bude stanovená najmenej vo
výške 50% priememých ekonomicky oprávnených nákladov spojených s
poskytovaním tejto socíálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na
mesiac a na prijímateľa sociálnej služby.
(10) V prípade nesplnenia povinností v odseku 8 tohto ustanovenia, poskytovateľ sociálnej
služby nie je povinný postupovať podľa § 73 ods. 1 až 5 zákona č. 448/2008 Z. z.
o ochrane príjmu prijímateľa sociálnej služby.
(11) Ustanovenia § 3 ods. 7, 8 a9 sa nevzťahujú na samoplatcu podľa § 2 ods. 5 tohto
nariadenia.

§4

Výška úhrady za sociálne služby poskytované obcou
(1) VýŠka úhrady za sociálne službyje za;
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva

bez úhrady

- poskytovanie opatrovateľskej služby

0,57 eur/hod.
1

(2) Obecje oprávnená upraviť výšku úhrad podľa bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti
na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.
(3) Samoplatca podľa § 2 ods. 5 nariadenia platí za poskytovanie sociálnych služieb
úhradu vo výške stanovenej v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorú uzatvoril
s poskytovateľom sociálnych služieb. Samoplatca platí úhradu za sociálnu službu
najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
tejto sociálnej služby. Ustanovenia ods. 1 a 2 sav tomto prípade nepoužijú.

§4a
Výška úhrady a spÔsob urcenia úhrady za poskytovanie obslužných činností v DD
a podrobností o poskytovaní týchto obsluzných činností
(I)

Odbomé čiimosti sú najmä: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc ínej
fyzickej osoby. Spôsob určenia úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby, výška úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osobyje stanovená sadzbou podľa stupňa odkázanosti nasledovne:
Stupeň odkázanosti
II.
m.

Výska úhrady
2,54 EURO
2,94 EURO

IV.
V.
VI.

3,34EURO
;

3/74EURO
4,14EURO

(2) Obslužné činnosti sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva.
v

(3) Dalšie činnosti: vytváranie podmienok na pripravu stravy, výdaj stravy avýdaj
potravín.

§5

Podrobnosti o bývaní, spôsob úhrady a výška úhrady za bývanie v DD
(1) Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje príslušenstvo obytnej miestnosti,
predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo
sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé.
(2) Obytnou miestnosťou je Ízba obyvateľa vybavená lôžkom, šatníkovou skriňou
ostatným prislúchajúcim nábytkom a samostatným umývadlom. Spoločnými
priestormi sú dve kúpeľne, spoločné WC pre mužov a zvlášť pre ženy, spojovacia
chodba, obývačka ajedáleň.
(3) Výška úhrady za bývanie v domove
dôchodcov sa urcí ako súčin dennej sadzby
2
úhrady za používanie Im podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.
2

(4) Denná sadzba za užívanie 1 mz podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti je 1,00 EURO, v tejto sadzbe sú zahmuté výdavky za užívanie
podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných
priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia
obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné
plnenia spojené s bývaním.
(5) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa urcí tak, že veľkosť podlahovej
plochy miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí podlahovú plochu obytnej
miestnosti užívajú.
(6) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa
určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí
počtom občanom, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti
.V F

.

/

uzivaju.
F

(7) Uhrada za bývanie určená podľa odst. 2 sa zvyšuje na deň a na občana o sumu:
a) 0,20 EURO ak podlahovú plochu užívajú dvaja občania
b) 0,15 EURO ak podlahovú plochu užívajú traja občania a najedného občana pripadá
2
viac ako 8 m' podlahovej plochy obytnej miestnosti.
)

)

(8) VýŠka úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča (napr. televízor, rádio) na
deňje 0,10 EURO. Ak má občan v užívaní súčasne dva elektrospotrebiče platí sa len
zajedenelektrospotrebič.
(9)
Výška úhrady za užívanie elektrickej zdravotníckej pomôcky /napr. antidekubitný
matrac, kysííkový koncentrátor a pod./je na deň 0,10 EURO.

§6
Podrobností o stravovaní v DD

(1) Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy priamo v stravovacej prevádzke DD
Poproč.

(2) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej
stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená vedúcim zariadenia
sociálnych služieb. Jej členom je aj zástupca občanov, ktorým sa poskytuje
starostlivosť v zariadenÍ sociálnych služieb zdravotná sestra, kuchár a ekonóm.
(3) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná
jednotka bola v priemere za deň dodržaná.
(4) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetmjúceho lekára.

§7

Výška stravnej jednotky, výška úhrady za prípravu stravy v DD
(1) Výška stravnej jednotky pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
sociálnych služieb celoroäneje pri racionálnej strave 2,66 EURO / deň.
(2) Stravná jednotka ustanovená v odseku 1 sa zvyšuje o 25 % na deň a občana, ktorému
sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta alebo špeciálna diéta, čo predstavuje
sumu 3,33 EURO.

(3) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove dôchodcov
celorocne s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodeimému stravovaniu sa
zvyšujú o sumu 6,64 na kalendámy rok na občana na prilepšenie stravy počas
svíatkov.

(4)

Na účely určenia stravnej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne a na účely určenia úhrady za
stravovaniesapočíta:

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte:
Raňajky

18%

Desiatu

15%

Obed

35%

Olovrant

10%

Večeru

22%

z výšky stravnej jednotky určenej v ods. 1
b) pri diabetíckej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a Špeciálnej diéte :
Raňajky

17%

desiatu

14%

obed

35%

Olovrant
v

večeru

druhú večeru

9%
20%
5%

z výšky stravnej jednotky určenej v ods. 2
(5) Stravná jednotka na deň a občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení
sociálnych služieb celoročne sa určí v percentuálnom podiele, ktorý je ustanovený
v predchádzajúcom odseku na základe odoberaných jedál.
(6) Réžijné náklady na ďalšie čimiostí súvisiace s prípravou a výdajom stravy sa určujú vo
výškel,52EUROna/deň.
§8
Spôsob urcenia úhrady a yýska úhrady za zaopatrenie v DD
(1) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehleníe a údržbu bielizne a šatstva v DD pri
starostlÍvosti, ktorá sa poskytuje celoročne, na deň a na občanaje stanovená sadzbou
podľa stupňa odkázanosti fyzickej osobynapomoc inej fyzickej osoby nasledovne:
Stupeň odkázanosti
II.
m.
IV.
V.
VI.

Výška úhrady
1,35EURO
L85EURO
;
2J5 EURO
2,85
EURO
;
3,45
EURO
)
;

(2) Za dni prerusenia poskytovania starostlivosti v DD a za dni poskytovania zdravotnej
starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň občan pri starostlivostí v DD
poskytovanej celoročne úhradu za bývanie v plnej výške.
(3)

Obec Je oprávnená upraviť výšku úhrad v nadväznosti na zmeny ekonomicky
oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.

§9

Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie
(1) Celková úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendámom mesiaci
na občana sa určí ako súčet úhrady za : odbomé činnostÍ, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti podľa počtu dní v mesiaci.
f

(2) Uhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí občan v kalendámom
mesiaci, vktorom sa občanovi starostlivosť poskytuje. Uhrada sa platí
bezhotovostným prevodom na depozitný účet DD alebo pri nástupe do zariadenia
priamo v hotovosti do pokladne DD.
/

(3) Obec je oprávnená upraviť výšku všetkých úhrad tohto ustanovenia v nadväzností
na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.
§10
Jedáleň

(1) Vjedálni saposkytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
c) dovŕšila dôchodkový vek.

(2) Obec Poproč zabezpečuje stravovanie vjedálni prostredníctvom právnickej osoby
zriadenej obcou - zariadením pre seniorov - t.j. Domovom dôchodcov PoproČ
so sídlom naObchodnejulicic.73.
(3) Výška úhrady za stravovanie v jedálni sa určuje 1,90 EURO /obed/ osoba.
(4)

Obec je oprávnená upraviť výšku úhrady podľa bodu 3 tohto ustanovenia
v nadväzností na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, a to zmenou íohto
nariadenia.

;

§ 11

Splatnosť úhrady a spôsob plnenia
(1) Prijímateľ sociálnej službyje povirmý zaplatiť úhradu za sociálnu službu vždy do 15.
dňa mesiaca, v ktoromje sociálna služba poskytovaná.
/

(2) Uhradu je možné platíť vhotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet
verejného poskytovateľa.
(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
§12
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč dňa ........... 13.4.2012
(2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom....... 1.5.2012

(3)

Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schval'uje Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč.

(4)

Toto VZN č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby v plnom rozsahu ruší anahrádza
VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby, vrátane Dodatku č. 1 k tomuto VZN zo
dňa 22.2.2010 a tiež Dodatku č. 2 ktomuto VZN 20 dňa 28.2.2011.

VPoproči, 13.4.2012
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/ Stefan Jaklovský
starosta obce

v

Obec PO P RO C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 4/2012 zo dňa 13. 4.2012

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 13.4.2012 prijalo uznesenie č. B.4/a./2012, ktorým
r

v

sa uznasa na

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproc Č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby.
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Ing. Stefan Jaklovský
starosta obce, v.r.
)

/
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~^

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
VPoproči,dňa 16. 4.2012
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