Obec Vlčany na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „VZN“):
Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2020
ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a
platenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich
určenia a platenia sa mení nasledovne :
1.) V §4 ods. (2) sa mení výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby nasledovne :
Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 1,50 €, vrátane každej začatej
hodiny.
2.) V §5 ods. (3a) sa mení výška úhrady za II. stupeň odkázanosti na 1,50 , za III. stupeň
odkázanosti na 1,70 pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.
3.) V §5 ods. 5 sa mení výška stravnej jednotky pre prijímateľa sociálnej služby v zariadení
opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov, ktorému sa poskytuje strava 5 krát denne na
sumu 7,42 EUR/deň. Stravná jednotka sa zvyšuje o 25 %. t.j. na 9,30 EUR/deň prijímateľovi,
ktorému sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta.
4.) V §5 ods. (6) sa mení výška úhrady za obec na 3,60 EUR pri racionálnej strave, šetriacej
a neslanej diéte a pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na sumu 4,50
EUR.
5.) V § ods. (15) sa mení výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva na sumu 1,00 EUR za/ 1 deň.
6.) Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
7.) Toto „VZN“ nadobúda účinnosť 01. apríla 2020.

Vo Vlčanoch, dňa 12.03.2020

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

