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za obec :

Obecné zastupiteľstvo obce Iža na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe
§ 72 ods. 2 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
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“ ) sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom

nariadení

č. 2/2022
(NÁVRH)
o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

§1

Predmet úpravy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť sumu úhrady,
spôsob jej určenia a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú verejným
poskytovateľom na území obce Iža v súlade so zákonom o sociálnych službách.
2. Obec Iža poskytuje fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku domácu opatrovateľskú službu (ďalej len „opatrovateľská
služba“) v zmysle § 41 zákona o sociálnych službách.
3. Obec Iža poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa
sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.
§2
Suma úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Suma úhrady za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby je:
a) pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v obci 0,85 euro,
b) pre prijímateľa1 sociálnej služby, ktorý sa zdržuje na území obce 0,85 euro.
2. Denná suma úhrady za opatrovateľskú službu sa vypočíta ako súčin úhrady za jednu hodinu
opatrovateľskej služby podľa § 2 ods. 1 tohto VZN a zmluvne dohodnutého počtu hodín jej
poskytovania2.
3. Suma mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu sa vypočíta ako 21-násobok dennej sumy
úhrady.

4. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac, v
ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca v hotovosti v pokladni poskytovateľa, poštovou poukážkou alebo bezhotovostne
poukázaním platby na účet poskytovateľa.
§3
Záverečné ustanovenie
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Iži dňa 8.8.2022.
§3
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2022 o sume úhrady
za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Iža č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na
území obce Iža
§4
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli v obci Iža.

V Iži, dňa …………………

...................................................
Ing. István Domin
starosta obce

