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Obec Šterusy za základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4ods. 1 a ods. 3 písm. a/ a podľa § 6 ods. 1 Zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2009

o poskytovaní sociálnych služieb

ČL.Ι
ZÁKLADNĚ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje sumy úhrady za sociálne služby,
spôsob určenia úhrady za sociálne služby a platenia úhrady za sociálne služby, v zmysle
ustanovenia § 72 ods. 2 a § 73 zákona o sociálnych službách poskytované obcou Šterusy.

Čl. Π
SOCIÁLNE SLUŽBY
§2
Druh sociálnej služby, formy sociálnej služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Šterusy
Obec Šterusy poskytuje:
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými je opatrovateľská služba.
Čl. Ш
USTANOVENIA O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY A SLUŽBY
POSKYTOVANÉ ROZVOZOM JEDÁL A POTRAVÍN
§3
Určenie sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia a platenie úhrad
1. Občan /prijímateľ sociálnej služby/ je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej
služby- opatrovateľská služba.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu i za poskytované služby pri
rozvoze jedál a potravín.
3. Úhrada za sociálne služby sa stanovuje nasledovne:

Ι. Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných
dňoch maximálne 7,5 hodiny denne.
2. V prípade, ak o opatrovateľskú službu požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti poskytne sa týmto opatrovateľská služba v rozsahu maximálne 7,5 hodiny/
deň/domácnosť.
3. Úhrada za sociálnu službu- opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosti
a základných sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom
mesiaci.
4. Úhrada za sociálnu službu- opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných

sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
5. Úhradu za sociálnu službu- opatrovateľskú službu môže občan platiť platbou v hotovosti
do pokladne obce.
6. Výška úhrady za sociálnu službu- opatrovateľská služba je 0,90 €/hodinu opatrovateľskej
služby.
7. Podrobnosti o poskytnutí sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej
služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Čl. ΙV
ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA
§4
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený 24.11. 2009 na úradnej tabuli obce 15 dní pred
rokovaním Obecného zastupiteľstva na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Šterusoch dňa 14.12. 2009 uznesením
č. 53/2009, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Jozef Nesteš
starosta obce Šterusy

