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Obecné zastupiteľstvo obce Bátorove Kosihy na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 72
ods. 2

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v platnom znení
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4 / 2016
o úhradách za opatrovateľskú službu
§1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou,
zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 448/2008 Z. z.“), sumu úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú verejným
poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia.
(2) Verejným poskytovateľom opatrovateľskej služby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje je
:
- Obec Bátorove Kosihy
(3) Obec Bátorove Kosihy poskytuje základné sociálne poradenstvo alebo zabezpečuje
poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12 zák. č. 448 /2008 Z. z., a to:
 komunitné centrum
 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú : poskytovanie sociálnej služby v
zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v dennom stacionári
Výška úhrad za tieto služby sú obsiahnuté v samostatnom VZN Obce Bátorove
Kosihy.

§2
Výška úhrady za sociálne služby
1. Obec Bátorove Kosihy určuje sumu úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu vo výške
0,20 € za jednu hodinu opatrovania.
2.

Úhrada za opatrovateľskú službu sa v kalendárnom mesiaci určí podľa rozsahu
poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných

sociálnych aktivít a dohľadu v prepočte na 22 pracovných dní.
§3
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia
(1) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za opatrovateľskú službu,
spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zák. č. 448/2008 Z. z. v súlade
s týmto nariadením obce.
(2) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa platí podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, najneskôr však do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
sociálna služba poskytnutá, za príslušný mesiac.
(3) Úhradu je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet verejného
poskytovateľa.
(4) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bátorove
Kosihy dňa 8.12.2016 uznesením č.168/2016.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Bátorove Kosihy .
(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Bátorove Kosihy č. 2/2014 zo dňa 13.8.2014 o poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby.

V Bátorovych Kosihách, dňa 16.11.2016.
starosta obce
Mgr.Roland Labancz

