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Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a zákona NR SR 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 pre územie obce Jánovce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Jánovce
Čl. l
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vzťahuje na
poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi s trvalým pobytom v obci Jánovce, na
spôsob určenia úhrady, na výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú
službu v obci Jánovce.
2. Toto nariadenie sa tiež vzťahuje na poskytovanie podpornej sociálnej služby
stravovania občanovi s trvalým pobytom v obci Jánovce, na spôsob určenia úhrady, na
výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za túto službu.
3. Toto nariadenie upravuje rozhodovaciu pôsobnosť orgánov obce Jánovce (ďalej len
„poskytovateľ“) a to
a) o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
b) o povinnostiach osôb uvedených v § 73 ods. 8, 9, 10 zákona NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
c) o dôvode odstúpenia od zmluvy podľa § 74zákona 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 za poskytnutú opatrovateľskú službu.

d) o poskytovaní podpornej sociálnej služby – stravovania a o úhrade za túto službu.

Čl. 2
Opatrovateľská služba
§2
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
1. Obec Jánovce poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy
o poskytovaní opatrovateľskej služby.
2. Fyzická osoba (ďalej len „prijímateľ“), ktorá má záujem o poskytovanie
opatrovateľskej služby, je povinná podať písomnú žiadosť obci Jánovce o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
3. Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum
narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
c) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
e) doklady o majetkových pomeroch,
f) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby, čas a miesto poskytovania
opatrovateľskej služby,
g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
4. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, fyzická osoba
priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť obci do ôsmich dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu
a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy
úhrady za opatrovateľskú službu.
§3
Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí úhrada.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určuje vo výške 1,70 EUR za jednu hodinu.
3. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
rozsahu odkázanosti na opatrovateľskú službu a poskytovaných úkonov a vypočíta sa
ako násobok sumy 1,70 EUR a počtu hodín opatrovateľskej služby.
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4. Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa platí do pokladne obce, prípadne
bezhotovostným prevodom na účet obce, najneskôr do 30-tého dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
5. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi, ktorému sa
poskytuje opatrovateľská služba zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
§4
Účasť rodiny a iných osôb na platení
1. Ak prijímateľ, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nemá príjem alebo jeho
príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá uzatvorí s obcou zmluvu
o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
2. Ak prijímateľovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nevznikne povinnosť
platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť
postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom
prijímateľa opatrovateľskej služby. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za
opatrovateľskú službu musí mesačne zostať 1,3 násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rodičia alebo
deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za
opatrovateľskú službu.
3. Ak nevznikne prijímateľovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba povinnosť
platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani
rodičom alebo deťom a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada
za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje
v konaní o dedičstve.

Čl. 3
Podporná sociálna služba
§5
Poskytovanie stravovania v Školskej jedálni pri Materskej škole
1. Stravovanie možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v obci Jánovce, ktorého
stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorý:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšil dôchodkový vek.
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2. Stravovanie sa poskytuje osobným odberom stravy zo Školskej jedálne pri Materskej škole
v Jánovciach.
3. Obec Jánovce môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do
domácnosti občana uvedeného v Čl. 3 ods. l písm. a), b).
4. Poskytovateľ poskytuje stravovanie aj pre právnické a fyzické osoby, ďalej len „PO a FO“
na základe predloženej žiadosti.
§6
Výška a spôsob úhrady
1. Výška úhrady za jeden obed je určená sumou vo výške 100 % ekonomicky oprávnených
nákladov zníženou a doplatok k strave podľa § 6 ods. 2. Za ekonomicky oprávnené
náklady pre výpočet ceny stravy sa považujú náklady na suroviny, elektrickú energiu,
plyn, vodu, mzdové a ostatné režijné náklady. Ekonomicky oprávnené náklady každoročne
predkladá obci Jánovce vedúca Školskej jedálne.
2. Obec Jánovce poskytuje občanovi obce podľa čl. 3 ods. l doplatok k strave vo výške 0,37 €.
3. Za osobu podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) a c) sa považuje občan, ktorý má priznaný plný
invalidný alebo starobný dôchodok a nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb. Zoznam stravníkov podľa čl. 3 ods. l, ktorým
sa poskytuje doplatok k strave predkladá vedúca školskej jedálne na schválenie starostovi
obce.
4. Prijímateľ uhradí sumu za odobraté obedy poštovou poukážkou na účet Školskej jedálne pri
Materskej škole v Jánovciach vedený v Dexia banke, a. s., Spišská Nová Ves číslo účtu
3401335008/5600 a to mesačne vopred najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné záväzne nariadenie obce Jánovce č. 06/2011 o úhradách za sociálne služby
poskytované obcou Jánovce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
16.12.2011 uznesením č. 89/2011.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecné záväzné
nariadenie č. 08/2008 obce Jánovce o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za
opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Jánovce.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 06/2011 o úhradách za sociálne služby
poskytované obcou Jánovce nadobúda platnosť dňom schválenia
Obecným
zastupiteľstvom v Jánovciach a účinnosť dňa 01.01.2012.
V Jánovciach, dňa 16.decembra 2011
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Jozef Kacvinský
starosta obce
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