Prijaté uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlčany
zo dňa 15. apríla 2019

Uznesenie č. 95/2019/6
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
schvaľuje
program rokovania 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Správa návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu rokovania 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa zápisnice
Kontrola uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenie
Info starostu
Diskusia
9. Záver

Hlas.: za-8 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 96/2019/6
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
určenie Júlie Szőcs za zapisovateľku zápisnice

Hlas.: za-8 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
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Uznesenie č. 97/2019/6
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Hlas.: za-8 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-0 poslanec
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Uznesenie č. 98/2019/6
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch
A) p r e r o k o v a l o
návrh VZN obce Vlčany o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
B) s c h v a ľ u j e
nasledovné zmeny návrhu VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia
a platenia:
Čl. II. § 5 ods. 3 písm. a) návrhu VZN znie:
Za odborné činnosti : za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby podľa stupňa
odkázanosti nasledovne:
Stupeň odkázanosti :
Úhrada v EUR/deň :
Klient ZOS
klient ZpS:
II. - VI. stupeň
IV.- VI. stupeň
II. stupeň odkázanosti
1,00
x
III. stupeň odkázanosti

1,50

x

IV. stupeň odkázanosti

2,00

1,00

V. stupeň odkázanosti

2,50

1,10

VI. stupeň odkázanosti

3,00

1,20

Čl. II. § 5 písm. b) úvodná veta návrhu VZN znie:
Za obslužné činnosti - suma úhrady za obslužné činnosti je upravená rovnako pre klientov
spoločného zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov nasledovne:
Čl. II. § 5 ods. 5 návrhu VZN znie:
Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a zariadení
pre seniorov, ktorému sa poskytuje strava 5 krát denne sa stanovuje výške 6,82 EUR/deň. Stravná
jednotka sa zvyšuje o 25%, t.j. na 8,55 EUR/deň prijímateľovi, ktorému sa poskytuje diabetická,
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bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta. Celodenné stravovanie zahrňuje tri hlavné jedlá
(v podobe raňajok, obeda a večere) a dve menšie jedlá (v podobe desiaty a olovrantu, v prípade
diéty aj druhej večere).
Čl. II. § 5 ods. 6 návrhu VZN znie:
Stravná jednotka na deň pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť
v zariadení celoročne s počtom odobraných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa
na účely určenia úhrady za stravovanie počíta:
pri racionálnej strave,
šetriacej
a neslanej diéte

pri diabetickej, bielkovinovej,
výživnej a špeciálnej diéte

raňajky

1,00 €

1,24 €

desiata

0,52 €

0,58 €

obed

3,00 €

3,75 €

olovrant

0,52 €

0,58 €

večera

1,78 €

1,98 €

0

0,42 €

druhá večera

Čl. II. § 5 ods. 15 návrhu VZN znie:
Za upratovanie obytnej miestnosti s príslušenstvom, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
platí prijímateľ sociálnej služby úhradu vo výške 0,50 EUR za/1 deň.
C) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe
ich určenia a platenia, v znení zmien podľa písm. B), podľa priloženej prílohy.

Hlas.: za-7 poslanci, proti-0 poslanec, zdržal sa-1 poslanec
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov
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