Obec Trenčianske Bohuslavice

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2011 z 10.02.2011
o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške
úhrady za sociálne služby na území obce

Trenčianske Bohuslavice,
dňa 11.6.2012

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach na základe §6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona č. 50/2012
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 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, vydáva:

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011
o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby
na území obce.
Článok 5
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Článok 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci, resp. SÚS n.o., písomne oznámiť výšku
svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť
zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie
sumy úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť
doklady týkajúce sa majetku. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť, poskytovateľ
sociálnej služby nie je povinný pri určení sumy úhrady postupovať podľa § 73 ods. 1 a 2
zákona o sociálnych službách.“
Článok 6
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia
Článok 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„8. Sumu úhrady za sociálnu službu, opatrovateľskú službu a službu poskytovanú v zariadení
opatrovateľskej služby sa určí tak, aby suma úhrady za tieto sociálne služby bola najmenej vo
výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto
služby za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej
služby, na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby."
Príloha č. 1 v VZN č. 1/2011
V prílohe č. 1 k VZN č.1/2011 odsek 2 znie:
„2.
Hodinová sadzba za 1 hodinu opatrovateľskej služby je 3,98 €
Obec prispieva prijímateľovi sociálnej služby sumou 1,98 € na 1 hodinu opatrovateľskej
služby, prijímateľ sociálnej služby dopláca za 1 hod. opatrovateľskej služby 2,00 €.“
Tento dodatok k VZN bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2012
Uznesením č. 20/2012.
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