
Obec/

VZN O ÚHRADÄCH ZA SOClAtNE SLUÍBY POSKYTOVANÉ OBCOU

Obec Papm&. v súlade ustanovemami §6 odsek 1 zäkona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znetí^eskorfiích predpisov (ďalej aj ..zďcan oobecnom aiadenlt<) a vsúlade
sustanovenim §TC odsek 2 zákona 6. 4480008 Z. z. o sociálnych stažbách a o zmene a doplnetí
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (SxvnosteDS^ zókon) v zncnf neskorSích
predpisov (ďalej aj "zäkon o sociáhjych sluSbách ") vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NAMADENDS
ästoÍ/2019

O ÚHRADÁCH ZA SOCTÁLNE SLUŽBY POSKVTOVANÉ OBCOU

ČLÁNOKI.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Prcdmet úpravy

Väeobecne zävfizné nariadenie obce (ďalej aj "nariadenie"):
a) UTCujesumunaúhraduzftsociátaesluäbyposkytovanéobcou,
b) iqxravuje spôsob určenia sumy na úhradu za sociálne služby poskytované obcou.
c) upravujepodnuenkyaspôsobplateniaúhradyzasociálnesluftyposkytovanéobcou.

§2
Sociúlne riužby poskytonné obcon

(1) Obec_Poproč_je verejným poskytovateTom sociílnych sluíieb (ďal<g aj ,.po,kylavalel
socláhych riuffeŕ-), je zapísmi do registra podgtovatrfov sociďnych 'dužieb
a poskytuje sociáhiu sluäm na rieSenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu faäcého
zdravotného postihnutia, nepriazmvého zdravotaébo stavu alebo 2 dôvodu dovŕScaua
dôchodkového vefcu: opatrovateFská služba, 2

(2) OpatrovateFskú službu poskytuje obec ako tesrénnu sociálnu sluíbu.

; §fô anaslcdigúce zákona o sociálnych sluitóch
2 §41 zákonao sociálnych shlžfaéch
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VZN O ÚHRAOÁCH ZA SOCIÄLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

§3
Úhrada za BodáJnu sluibu

Úhrada za sociálnu shižbuje fínančná čiastka, ktorej výäka a spôsob určeniaje upravená
ustanovenianri tohto nariadenia a ktort platítď uhiid2a obci ako poslgtovatrfovi
sociďng sluäy za pod^utfe, ajebo poskytovanie sociálnej duíby spteob<m uriien^m
ustanoveniami tohto nariadenia,

§4
Platfteľ éhrady za aocUUnu dnžbn

(1) Platiterom úhrady za socidlnu službu (ďatej aj "plítíifer') je prijlmater sociálnej sluiby. 3

ktorú mu poskytia, alebo poskytuje obce ako poskytovateF sociátoej shiäy na základe
zmluvy o poskytovaní sociábicj shižby.4

(2) PlatiteTom úhrady za socidlnu službu môíe byť vsúlade s ustanoveniami osobitných
predpisov, aj_vsúlade sustonovemmm zmhvy opodytovanf sociitaq slufty a)má
osoba ako prijfanateF sociálnej služby.

ČLÁNOKIL
VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

ASPÔSOBICHURČENIA

§5
VýSka a apfisob určeiua uhrady za opatrovateftkú sluflm

O) Y^ca ďlra(^ a poskytautie opatrovaíerskej služby je uróená pre prijimatera sociálnej
8hiiay:0,57 /hodina.

(2) Výškaúhradyzapoáglm^opatmvaterskejshi2bysapoÍ&azakaädú,aÍ2aČBtňhodmu
poskytovaniaopatrovatefskej sluíby.

3J §3 odsek 2 zákona o sociálnych službách
§74 zäkona o sociábych sluäbách
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Ofcc^ POPROC
VZN O ÚHRADÁCH ZA SOClAtNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

ČLÁNOKm.
SPÔSOB A PODMIENKY PLATENIA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

POSKYTOVANÚ OBCOU

§6

(1) CeUcová výška sumy zajedea mesiac za poskytovanie opatrovatcFskej sluäby sa vypočfta
abo násobok výgky úhrady zajednu hodinu apočtu hodfa kalcndámeho mcsiaca," kedy
prijímater opatrovateFskú službu prevzal.

(2) PlatíteF úhrady za sociálnu službu uhradi fihradu za sociáhm shižbu v celkovej výSke
sumy za jeden mesiac za poskytoutú sociálnu službu v hotovosti, alebo prevodom na úČet
obce najneskôr do posledného dňa kalenddmeho mesiaca naslcdujúccho po mesmci. kedy
bola sociálna sluíba poskytnutá.

ČLÁNOKIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§7

Návrh Väeobecnc závSzného nanadenia bol zverejnený na úradnej tabuU obce ana
webovom sídle oboe od ^Q. .//-'íä/? do 44-ňt. t^{ )

§8

Na VSeobecne z&väzaiom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiterstvo obce PoproČ na
svojom zasadnutí dňa t^M' 2019.

§9

VSeobecnc záväzné nariadenie bolo yyhlásené vyvesenfin na äradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídfc obce dňa ^ /2*2^/<?

§10

VSeobecne záväzné nariadenie nadobúda ufiinnosť dňa 2019 (alebo 15-tym dftom
od vyvesenia).

Ing. Iveta Komorová HiFovská
starostka obce
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Dôvodová správa
knávrhuVZN 6. 8/2019

o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
opatrovaterská služba

Na základe uznesenia OZ ô. A.7/17./2019 zo dňa 24.6.2019 ana základe
odporóôanía spracovaterky; Obec Poproé. pristúpila kvypracovaniu samostatného
návrhu VZN pre každú poskytovanú sociálnu službu.

Obec Poproôje poskytovaterom socíálnej služby:

a./ opatrovateľská služba

Pri tejto sociálnej službe nenavrhujeme úpnavu výšky sadzieb.

VPoproéi, dňa 8.11.2019
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Obec PO P RO C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľshra v Poproči

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
28.11.2019 prijalo uznesenie OZ Í. B.12/3./2019, ktorým sa OZ

uznása na:

Všeobecne záväznom nariadení obce PoproÍ c. 7 / 2019 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou - opatrovateľská služba.

Hlasovaaie:
za 8 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Domuúka HÍľovská, Ing. Viliam

prítomní poslanci Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján SpiSák,
na hlasovaní: PhDr. DominÍka Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
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zdržalsa Ing. Eva Petráäová

Schválené

Ing. Iveta Komorová Hil'ovská
starosťka obce

v.r.

podpísaladňa: 06.12.2019

VPoproči, dňa 6.12.2019

Za správnosť vyhotovenia: Svetlana Gajdová


