OBEC KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Kostoľany nad Hornádom
č. 2/2020
o úhradách za sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo v Kostoľanoch nad Hornádom na základe ust. § 6 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 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 v y d á v a pre územie obce Kostoľany nad Hornádom
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o úhradách za sociálne služby

§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 v platnom znení
(ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“), priemernú sumu úhrady za sociálne služby
poskytované verejným poskytovateľom, spôsob určenia sumy úhrady a platenia úhrady.
(2) Verejným poskytovateľom sociálnej služby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje je:
Obec Kostoľany nad Hornádom
(3) Obec Kostoľany nad Hornádom poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje
tieto sociálne služby:
opatrovateľská služba
(4) Toto nariadenie sa vzťahuje len na uvedeného verejného poskytovateľa sociálnych
služieb, ktorý poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú na sociálnu službu
odkázané, ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa zák. č. 448/2008 Z. z. s finančnou
podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok
ustanovených týmto zákonom. Nevzťahuje sa na samoplatcov.

§2
Výška úhrady za sociálne služby
(1) Priemerná výška úhrady za sociálne služby je u poskytovateľa obce Kostoľany nad
Hornádom:
za opatrovateľskú službu – 2 eur/hodina
(2) Obec je oprávnená každoročne vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraviť
priemernú výšku úhrad podľa bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti na zmenu rozdielu
medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi daného verejného poskytovateľa
sociálnych služieb a jeho priemernými príjmami za predchádzajúci rozpočtový rok.
§3
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia
(1) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zák. č. 448/2008 Z. z. v súlade s týmto
nariadením obce tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovaná
verejným poskytovateľom sociálnej služby od prijímateľov tejto sociálnej služby bola
v súlade s priemernou sumou určenou v tomto všeobecne záväznom nariadení.
(2) 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 prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Kostoľany nad
Hornádom dňa 4. 2. 2020.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20. 2. 2020.
(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Kostoľany nad Hornádom.

Mgr. Anton Medvec
starosta obce
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