VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
č. 5/2021
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
Obec Vlčany podľa § 4 ods. 5 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 toto:

všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 5 /2021
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
§1
Základné ustanovenia
1. Obec Vlčany poskytuje na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb
vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja nasledovnú sociálnu službu:
- druh služby: opatrovateľská služba
- forma: terénna
2. Predmetom toho všeobecne záväzného nariadenia je určenie sumy úhrady za opatrovateľskú
službu poskytovanú Obcou Vlčany v súlade so zákonom o sociálnych službách.
3. Konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych
služieb a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb sú upravené v príslušných ustanoveniach
zákona o sociálnych službách.
§2
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Obec Vlčany ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľovi sociálnu službu na
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
2. Obec Vlčany poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou sociálnej služby v domácom
prostredí občana na území obce Vlčany, v pracovných dňoch v čase od 7.30 h do 15.30 h
opatrovateľkami a opatrovateľmi, ktorí sú zamestnancami obce v rozsahu určenom zmluvou
o poskytovaní sociálnej služby.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.

4. V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti opatrovateľky sa opatrovateľská služba po
dohode s prijímateľom opatrovateľskej služby poskytuje iba v rozsahu možností poskytovateľa
sociálnej služby. Obec Vlčany ako poskytovateľ sociálnej služby, si vyhradzuje právo na
personálne a časové zmeny počas zabezpečovania opatrovateľskej služby.
§3
Suma úhrady za opatrovateľskú službu
1. Prijímateľ sociálnej služby, s ktorým uzavrie obec zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, je
povinný platiť úhradu za poskytnuté sociálne služby v dohodnutom rozsahu a cene v súlade s
týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 1,50 €, vrátane každej začatej hodiny.
3. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako násobok počtu hodín,
počas ktorých bola opatrovateľská služba poskytovaná v danom mesiaci a poplatku za 1 hodinu
opatrovateľskej služby.
4. Úhradu za opatrovateľskú službu hradí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu
poskytovaných úkonov za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostným bankovým
prevodom na účet poskytovateľa alebo v hotovosti do pokladne obce.
5. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si prijímateľ dohodne s
poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.
6. Na platenie úhrad za sociálnu službu a právnu ochranu občana pred platením úhrady
neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom sa vzťahuje § 72, §72a a § 73 zákona
o sociálnych službách.
7. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s
prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili
skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa
upravuje aj pri zmene všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní sociálnych služieb.
8. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu
službu, poskytovateľ a prijímateľ sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní
sociálnej služby v lehote 15 dní od výzvy poskytovateľa pod sankciou straty jej platnosti
formou jej vypovedania.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané k účelu posúdenia na
odkázanosť na sociálnu službu a pri preverovaní majetkových pomerov pri určovaní výšky
poplatkov za poskytovanie sociálnej služby.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
13.08.2021 uznesením č. 434/2021/28.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
4. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN obce Vlčany č. 2/2019 o sumách
úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia, v znení VZN obce Vlčany č. 2/2020,
ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a
platenia.
Vo Vlčanoch dňa 13.08.2021

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

Vyvesené: 13.08.2021

