-Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno

č.

..../2019

o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady
za poskytované sociálne služby

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne podľa § 11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti:
a) o sociálnych službách poskytovaných obcou Lozorno,
b) o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby.
§2
Sociálne služby poskytované v obci Lozorno
V obci Lozorno sú obcou Lozorno poskytované nasledovné sociálne služby:
1. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku formou domácej
opatrovateľskej služby (ďalej len „opatrovateľská služba“) a
2.
a)
b)
c)

Podporné služby:
poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
poskytovanie sociálnej služby vo výdajnej jedálni,
donáška obedov.
§3
Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný
pobyt v obci Lozorno a :
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o
sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje cez pracovné dni ,v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej
služby na pomoc inej fyzickej osoby a návrhu prijímateľa sociálnej služby následne uvedeného v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby.
3. Údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby predkladá fyzická osoba, ktorá má
záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na
opatrovateľskú službu. V prípadoch uvedených v ustanovení §8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, je možné
poskytnúť opatrovateľskú službu aj bezodkladne, pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti
na opatrovateľskú službu. Opatrovateľská služba sa začne vykonávať po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby.
§4
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Úhrada za sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych

aktivít poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby sa stanovuje v závislosti od výšky zisteného príjmu
fyzickej osoby takto
príjem fyzickej osoby
suma úhrady za 1 h opatrovateľskej služby
(príjem sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu1, ak
zákon o sociálnych službách neustanovuje inak)
príjem do 350,- EUR vrátane

1,30

EUR

príjem nad 350,- EUR do 500,- EUR vrátane

1,50

EUR

príjem nad 500,- EUR

1,70

EUR

2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok počtu hodín opatrovateľskej
služby denne, poplatku za 1 h opatrovateľskej služby a počtu pracovných dní, v ktorých bola opatrovateľská
služba poskytovaná.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný úhradu zaplatiť mesačne vždy za kalendárny mesiac, v ktorom sa
poskytovala opatrovateľská služba, najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Podkladom na výpočet úhrady je mesačný výkaz o vykonaných úkonoch opatrovateľskej služby, ktorý
vlastnoručným podpisom potvrdí prijímateľ sociálnej služby.
4. Úhradu za opatrovateľskú službu uhradí prijímateľ sociálnej služby na obecnom úrade Lozorno v hotovosti ,
platobnou kartou alebo na číslo účtu poskytovateľa uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, variabilný
symbol: číslo zmluvy, špecifický symbol: rok
a mesiac, ku ktorému sa úhrada viaže, v tvare RRRRMM.
§5
Denné centrum
1. V dennom centre, prevádzkovanom ambulantnou formou na Hasičskej ulici (bývalý klub dôchodcov), obec
Lozorno pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Lozorno, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s
dieťaťom alebo starému rodičovi
s vnukom alebo vnučkou zabezpečí záujmovú činnosť, organizovanie
spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ako aj podujatí relaxačno – oddychového
charakteru. Poslaním centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu , ako aj prispievať k nadväzovaniu kontaktov
v rámci komunity.
2. Vstupovať do priestorov denného centra, využívať jeho výhody a zúčastňovať sa na podujatiach sú oprávnení
iba členovia denného centra. Členom denného centra sa osoba stane na základe podanej prihlášky samospráve
denného centra .
3. Aktivity pre klientov sa v dennom centre vykonávajú v dennom centre na Hasičskej ulici od 8.00 hod. do
15.30 hod.
4. Denné centrum poskytuje svoje služby bezodplatne.

§6
Jedáleň
1. V priestoroch denného centra obec Lozorno ambulantnou formou prevádzkuje obedovú výdajnú jedáleň
s vydávaním obedov osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a starobným dôchodcom s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci Lozorno počas pracovných dní. Na stravovanie v tejto jedálni je potrebný súhlas
obce, vydaný na základe žiadosti o vydanie takéhoto súhlasu.
2. Obec Lozorno poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a starobným dôchodcom s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci Lozorno donášku stravy cez pracovné dni v čase od 10.30 hod. do 13.30
hod. na adresu bydliska prijímateľa sociálnej služby na území obce Lozorno.

1

Zákon č.447/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

§7
Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia úhrady za obed a za donášku stravy
1. Suma úhrady za obed :
Výška priznaného dôchodku:
dôchodok od 250,- EUR do 350,- EUR vrátane
dôchodok nad 350,- EUR do 500,- EUR vrátane
dôchodok nad 500,- EUR

suma úhrady za 1 obed
1,40 Eur
1,60 Eur
1,80 Eur

2. Suma úhrady za donášku stravy sa nestanovuje ( poskytuje sa bezodplatne ).

3. Úhrada za obed a za donášku stravy v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok výšky úhrady počtu pracovných
dní, v ktorých bola strava a donáška stravy poskytovaná.

4. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že úhradu zaplatí mesačne za kalendárny mesiac, v ktorom sa
zabezpečovala strava a donáška stravy, najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Podkladom na výpočet úhrady je mesačný výkaz o odobratých obedoch a donáške stravy, ktorý vlastnoručným
podpisom potvrdí prijímateľ sociálnej služby. Úhradu za obedy a
donášku stravy uhradí prijímateľ sociálnej
služby na Obecnom úrade v hotovosti alebo platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na určené číslo
účtu.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo obecné zastupiteľstvo obce Lozorno
svojom zasadnutí dňa .......... .

uznesením č. ..............

na

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 1/2012 .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.05. 2019 .

Mgr.Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Vyvesené:
Zvesené:

22.02.2019

