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VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NAMADENIE
y

OBCE POPROC

O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM

POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCO

C.ŕit^

VZN O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM
POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU

Obec Poproč, v súlade s ustanoveniami §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon oobecnom zriadení") a vsúlade
s ustanovením §72 odsek 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej aj "zákon o sociálvych slvzbách ") vydáva toto
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VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ííslo6 ,2019

O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM

POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU

ČLÁNOKL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Prcdmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj "nariadenie"):

a) určuje sumu na úhradu za sociálne služby poskytované vercjným poskytovateľom
sociálnych služieb zriadeným obcou,

b) upravuje spôsob určenia sumy na úhradu za sociálne služby poskytované verejným
poskytovaíeľom zriadeným obcou,

c) upravuje podmienky aspôsob platenia úhrady za sociálne služby poskytované
verejným poskytovateľom zriadeným obcou.

§2

Verejný poskytovateľ sociálnych sluŽieb
a sociálne sluŽby poskytované vercjným poskytovateľom

(1) Obec Poproč je zriad'ovateľom rozpočtovej organizácie ako verejného poskytovateľa
sociálnych služieb vsúlade s ustanoveniami osobitného predpisu:1 Domov dôchodcov
Poproč so sídlom vobci Poproô, Obchodná ulica č. 73 (ďalej aj "verejný poskytovateľ
sociálnych služieb"}.

(2) Verejný poskytovateľ sociálnych služieb zriadený obcou Poproč je zapísaný do registra
2

poskytovateľov sociáhiych služieb a poskytuje podpomú sociálnu službu: sociálna
službavjedálni. 3

1 zákon o sociábiych službách
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§62 a nasledujúce zákona o sociálnych službách
2
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VZN O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM
POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU

(3) Sociáhiu službu v Jedálni poskytuje verejný poskytovateľ sociálnych služieb v priestoroch
Domova dôchodcov v obci Poproč, Obchodná ulica č. 73 v rozsahu stravovania obeda,
vrátane možnosti donáSky stravy do domácnosti prijímateľa sociálnej služby.

§3
f_

Uhrada za sociálnu službu
f

Uhrada za sociáhiu službuje fínančná čiastka, ktorej výška a spôsob určeniaje upravená
ustanoveniami tohto nariadenia a ktorú platiteľ uhrádza verejnému poskytovateľovi

sociálnych služíeb za poskytnutie, alebo poskytovanie sociálnej služby spôsobom
urceným ustanoveniami tohto nariadenia.

§4

Platiteľ úhrady za sociálnu službu

(1) Platiteľom úhrady za sociálnu službu (ďalej aj "platitef"} je prijímateľ sociálnej služby,
ktorú mu poskytol, alebo poskytuje verejný poskytovateľ sociálnej služby na základe
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zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

(2) PlatiteFom úhrady za sociálnu službu môže byť v súlade s ustanoveniami osobitných
predpisov, aj vsúlade s ustanoveniami zmluvy oposkytovaní sociálnej služby aj Íná
osoba ako prijímater sociálnej služby.
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CLÁNOKIL

VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝ

POSKYTOVATEĽOM ZRIADENÝM OBCOU A SPÔSOB ICH URČEN

§5

VýSka a spôsob určenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni

(1) Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby vjedálnije určená na osobu ajeden deň:
2,84 /obed.

(2) Výška úhrady za poskytovanie služby vjedáhii je určená na osobu ajeden deň ako súčet
výšky priamych nákladov a výšky režijných nákladov.

(3) Donáška stravy do domácnosti je urcená pre jednu domácnosť bez ohFadu na počet
dovezených obedov do tej istej domácnosti: 0,297 / deň.
§58 zákona o sociálnych službách

45 §3 odsek 2 zákona o sociálnych službách
§74 zákona o sociálnych sluŽbách
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VZN O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM
POSKYTOVATEĽOM SOCIÄLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU
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CLÁNOKm.

SPÔSOB A PODMIENKY PLATENIA ÚHRADY ZA SOCIÁLNE SLUŽBY

POSKYTOVANÉ VEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM ZRIADENÝM OBC

§6
/

(1) Úhrada za poskytovanie sociáhiej služby vjedálni sa uhrádza mesačne v celkovej výške
sumyzajedenmesiac.

(2) Celková výska sumy za jeden mesiac za poskytovanie sociálnej služby vjedálni sa
vypočíta ako násobok dennej stravnej jednotky a počtu dní kalendámeho mesiaca, kedy
prijímateľ sociálnej služby stravu prevzal s pripočítaním násobku sumy za donáSku stravy
do domácnosti s počtom dní kedy bola donáška stravy do domácnosti poskytnutá.
(3) Strava sa považuje za prevzatú aj vtedy, ak zmena zo strany prijímateľa sociáhiej služby
nebola verejnému poskytovateľovi sociálnych služieb ako poskytovateľovi sociálnej
služby oznámená vsúlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku jedálne, alebo
v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

(4) Platiteľ úhrady za sociálnu službu vjedálni uhradí úhradu za sociálnu službu v celkovej
výške sumy za jeden mesiac za poskytnutú sociálnu službu v hotovosti, alebo prevodom
na úcet verejného poskytovateľa sociáhiych služieb najneskôr do posledného dňa

kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola sociálna služba vjedálni
poskytnutá.

ČLÁNOKFV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§7

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce ana
webovom sídle obce od 10.11.2019 do 25. 11.2019.

§8

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na
svojom zasadnutí dňa 13.12. 2019.
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VZN O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM
POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU

§9

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa 13.12.2019.

§10
VŠeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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