Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Uhorská Ves
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované Obcou Uhorská Ves
01/2020

Návrh VZN č. 01/2020 bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 05.06.2020 do 19.06.2020
VZN č. 01/2020 schválené obecným zastupiteľstvom, dňa 22.06.2020, uznesením č.122/2020
VZN č.01/2020 bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle od 24.06.2020 do 08.07.2020
Účinnosť:15 dní od zverejnenia po schválení Obecným zastupiteľstvom Uhorská Ves
VZN č. 01/2020 je účinné od 09.07.2020
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Obecné zastupiteľstvo Obce Uhorská Ves na základe § 6 zákona č.269/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s § 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 vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č.01 /2020
O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované Obcou Uhorská Ves
čl.1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie ) určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia
a platenia úhrady za sociálnu službu, ktorú Obec Uhorská Ves poskytuje v zmysle osobitého predpisu.*
2) Sociálna služba, ktorú poskytuje Obec Uhorská Ves je:
a) opatrovateľská služba
čl.2
Opatrovateľská služba
1) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Obce Uhorská Ves
v zmysle osobitého predpisu. **
2) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti prijímateľa tejto
služby v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod v rozsahu maximálne 7,5 hodín denne
čl.3
Výška úhrady, spôsob platenia a platenia úhrady za opatrovateľskú službu
1) Sumu úhrady za opatrovateľskú službu určuje Obec Uhorská Ves vo výške 1,00€ za hodinu poskytnutej
opatrovateľskej služby pri všetkých úkonoch
2) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa skutočného rozsahu
poskytovaných úkonov – teda ako násobok 1,00€ a počtu hodín poskytovania opatrovateľskej služby.
3) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku.
Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať z jeho príjmu najmenej 1,65
násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

* zákon 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
** § 41 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb.
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zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov
4) Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne
posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej
1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
5) Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu,
môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou obec uzatvorí zmluvu o platení úhrady
za opatrovateľskú službu.
6) Ak podľa odseku (3) nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej
časť, prechádza povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom
občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu
7) Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a občan zomrie, nezaplatená
úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje pri dedičstve.
8) Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov určených
v hodinách v zmysle osobitého predpisu za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podkladom pre úhradu je výkaz
o poskytovaní opatrovateľskej služby podpísaný opatrovaným.
9) Úhradu za opatrovateľskú službu zaplatí občan na účet Obce Uhorská Ves číslo účtu IBAN :
SK29 0200 0000 0000 2512 8342, alebo ju zaplatí v hotovosti do pokladne obce.
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Uhorská Ves
2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Uhorská Ves sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Uhorskej Vsi uznesením č.122/2020 dňa 22.06.2020 v hlasovaní 3/5 väčšiny prítomných poslancov
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší účinnosť VZN obce Uhorská Ves č.
02/2013
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 09.07.2020
Vladimír Multáň
starosta
Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce od:
05.06.2020 do 19.06.2020
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. vyvesené na úradnej tabuli obce od:
24.06.2020 do 08.07.2020
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