OBEC ŠOPORŇA

Obecné zastupiteľstvo v Šoporni v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 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“) vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované
sociálne služby v znení Dodatku č. 1

č. 6/2015

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.08.2015
Schválené uznesením OZ č. 121/2015 dňa 26.08.2015
Vyvesené dňa 03.09.2015.
Nadobúda účinnosť 18.09.2015
Dodatok schválený OZ uznesením č. 152/2016 zo dňa 7. 12. 2016

Čl. I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje druh poskytovanej sociálnej
služby a sumy úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Šoporňa, spôsob určenia úhrady
za sociálne služby a platenia úhrady za sociálne služby, v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2
zákona o sociálnych službách.

Čl. II.
SOCIÁLNE SLUŽBY
§2
Druh sociálnej služby
Obec Šoporňa poskytuje:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, alebo nepriaznivého stavu, resp. dovŕšenia dôchodkového veku:
1. opatrovateľská služba
b) podporné sociálne služby, ktorými sú :
1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni ZŠ s MŠ

§3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II
podľa prílohy č.3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na
základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Obec Šoporňa v hodinách. Minimálny rozsah
úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti
fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby
s prijímateľom sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za
opatrovanie podľa osobitného predpisu

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
predpisu, 11)
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za
opatrovanie podľa osobitného predpisu, 11) sa poskytuje opatrovateľská služba
v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

§4
Jedáleň
V jedálni ZŠ s MŠ v Šoporni, ktorej zriaďovateľom je obec Šoporňa sa poskytuje stravovanie
fyzickej osoby, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek a nemá žiadny iný vedľajší príjem.
Obec zabezpečuje rozvoz stravy do domácnosti prijímateľa sociálnej služby, ktorý spĺňa
stanovené podmienky a ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má výrazne
zníženú pohybovú schopnosť alebo orientačnú schopnosť, čím má výrazne obmedzenú
schopnosť samostatne sa premiestňovať v dôsledku narušenia telesných funkcií, zmyslových
funkcií a duševných funkcií, alebo je imobilný a je osamelý.

Čl. III.
ÚHRADA ZA SOCIÁLNE SLUŽBY
§5
Úhrada za sociálne služby, spôsob určenia a platenia úhrad
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch,
pondelok – piatok maximálne 7,5 hodiny denne.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom mesiaci.
3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi opatrovateľskej služby
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
4. Ak prijímateľ opatrovateľskej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na
platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej
časť platiť aj iná osoba, alebo prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich
príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa opatrovateľskej služby, rodičom alebo
deťom po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí mesačne zostať 1,4 násobku sumy

životného minima ustanovenej osobitným predpisom. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť
s obcou Šoporňa zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
5. Ak prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom
a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu
alebo jej časť je pohľadávka obce Šoporňa , ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
6. Úhradu za opatrovateľskú službu poskytnutú za kalendárny mesiac platí prijímateľ
opatrovateľskej služby najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca nasledovnou formou:
- peňažným poštovým poukazom na bežný účet obce,
- platbou v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Šoporni,
- príkazom na účet obce
7. Výška úhrady za opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu je 1,70 € za hodinu.
8. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej
služby uzatvorenej medzi poskytovateľom (obcou Šoporňa) a prijímateľom sociálnej služby.
2. Jedáleň
1. Obec prispieva na jeden obed sumou 0,67 eura, rozdiel hradí občan.
Cenovú kalkuláciu hodnoty jedla /surovinové, osobné, vecné náklady/ určuje dodávateľ stravy
na základe zmluvy o stravovaní.
Rozdiel cenovej kalkulácie hradí občan do 15. dňa bežného mesiaca
Úhradu za poskytnutý obed hradí občan v bežnom mesiaci najneskôr do 10. dňa nasledovnou
formou:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu v Šoporni,
- peňažným poštovým poukazom na bežný účet obce,
- príkazom na účet obce.
2. Úhrada za sociálnu službu - rozvoz stravy sa stanovuje 0,50 eura obedár / deň.
3. Úhradu za sociálnu službu – rozvoz, platí prijímateľ sociálnej služby do 15.dňa po
skončení mesiaca nasledovnou formou :
- v hotovosti do pokladne obecného úradu v Šoporni,
- peňažným poštovým poukazom na bežný účet obce,
- príkazom na účet obce.

Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Šoporni sa uznieslo dňa 26.08.2015 na tomto všeobecne
záväznom nariadení číslo 6/2015, schválené uznesením č. 121/2015.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť, v zmysle ustanovenia § 6 ods.8 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 15 dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 6/2015 stráca platnosť VZN obce Šoporňa č. 1/2009
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu
na území obce Šoporňa a uzn. č.15/2009 z 11.05.2009 o príspevku na spoločné stravovanie
dôchodcov.

Mgr. Adrián Macho
starosta obce Šoporňa

