VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE CHANAVA
O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

NÁVRH

Obec CHANAVA
VZN O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

Obec Chanava, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
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 sociálnych službách“) vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2021
O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“):
a) určuje sumu úhrady za sociálne služby poskytované obcou,
b) upravuje spôsob určenia sumy na úhradu za sociálne služby poskytované obcou,
c) upravuje podmienky a spôsob platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou.

§2
Základné ustanovenia
Obec Chanava (ďalej aj „obec“) poskytuje sociálne služby v súlade s ustanoveniami
osobitného predpisu 1 pri výkone samosprávy. 2

§3
Sociálne služby poskytované obcou
(1)

Obec Chanava je verejným poskytovateľom sociálnych služieb (ďalej aj „poskytovateľ
sociálnych služieb“), je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb 3
a poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku: domácu opatrovateľskú službu. 4

(2)

Domácu opatrovateľskú službu poskytuje obec terénnou formou.

1

zákon o sociálnych službách
§4 odsek 3 písmeno p) zákona o obecnom zriadení
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§62 a nasledujúce zákona o sociálnych službách
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§4
Úhrada za sociálnu službu
Úhrada za sociálnu službu je finančná čiastka, ktorej výška a spôsob určenia je upravená
ustanoveniami tohto nariadenia a ktorú platiteľ uhrádza obci ako poskytovateľovi
sociálnej služby za poskytnutie, alebo poskytovanie sociálnej služby spôsobom určeným
ustanoveniami tohto nariadenia.

§5
Platiteľ úhrady za sociálnu službu
(1)

Platiteľom úhrady za sociálnu službu (ďalej aj „platiteľ“) je prijímateľ sociálnej služby, 5
ktorú mu poskytla, alebo poskytuje obec ako poskytovateľ sociálnej služby na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 6

(2)

Platiteľom úhrady za sociálnu službu môže byť v súlade s ustanoveniami osobitných
predpisov, aj v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytovaní sociálnej služby aj iná
osoba ako prijímateľ sociálnej služby.

§6
Výška a spôsob určenia úhrady za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
(1)

Výška úhrady za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby je určená pre prijímateľa
sociálnej služby za hodinu poskytovania: 0,50 € / hodina.

(2)

Úhrada za poskytnutie opatrovateľskej služby sa počíta za každú, aj začatú hodinu
poskytovania opatrovateľskej služby.

§7
Spôsob a podmienky platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú obcou
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(1)

Úhrada za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby sa uhrádza mesačne v celkovej
výške sumy za jeden mesiac.

(2)

Celková výška sumy za jeden mesiac za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby sa
vypočíta ako násobok výšky úhrady za hodinu poskytovania a počtu hodín v kalendárnom
mesiaci, kedy bola prijímateľovi sociálnej služby domáca opatrovateľská služba
poskytnutá.

(3)

Platiteľ úhrady za domácu opatrovateľskú službu uhradí úhradu za sociálnu službu
v celkovej výške sumy za jeden mesiac za poskytnutú sociálnu službu v hotovosti do

§3 odsek 2 zákona o sociálnych službách
§74 zákona o sociálnych službách
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pokladne obce, alebo prevodom na účet obce najneskôr do posledného dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola domáca opatrovateľská služba poskytnutá.

§8
Záverečné ustanovenia
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Chanava na
svojom zasadnutí dňa ________2021.

§9
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa ____________2021.

§10
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2021 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

_______________________
Ludevít Czókoly
starosta obce
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