OBEC SVÄTÝ PETER

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 1/2022
O SUME ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU, SPÔSOBE
JEJ URČENIA A PLATENIA

Obec Svätý Peter na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky podľa § 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 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. 1/2022
o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

Článok 1
Úvodné ustanovenie
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
ustanovení § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách, zriadené a poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Peter.
Článok 2
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 v súlade so zákonom o sociálnych službách. Obec Svätý
Peter je podľa registra poskytovateľov sociálnych služieb oprávnená poskytovať
domácu opatrovateľskú službu na území okresu Komárno.
2. Obec Svätý Peter poskytuje fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej situácie

z dôvodu ťažkého zdravotné 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 Svätý Peter poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou v domácom

prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do
16.00 hod.
Článok 3
Suma úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia
1. V Zariadení pre seniorov sa poskytuje :
a.) Stravovanie: - raňajky, obed ,večera
b.) -vedľajšie jedlá : desiata, olovrant

bývanie: jednolôžková izba
dvojlôžková izba

c.) obslužná činnosť predstavuje : upratovanie, pranie, žehlenie
2. Výška úhrady za stravovanie :


stravovanie

6,70 € / deň

x 30 dní

=

201,- €

3. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre fyzickú

osobou na jeden kalendárny deň sa stanovuje :


2,- € / deň

x 30 dní

=

60,- €

4. Denná úhrada za ubytovanie v DSS je diferencovaná v závislosti od štandardu

a vybavenia obytnej miestnosti :


jednoposteľová izba

4,96,- € / deň x 30 dní

=

149- €



dvojposteľová izba

4,63,- € / deň x 30 dní

=

139,- €

5. Mesačná výška úhrady pre poskytovateľa sociálnej služby :


jednoposteľová izba ( 201 + 60 + 149 )

=

410,- €



dvojposteľová izba

=

400,- €

( 201 + 60 + 139 )

6. Prijímateľ sociálnej služby uhradí platbu za odborné a obslužné činnosti najneskôr do

15. dňa nasledujúceho mesiaca po odobratí služby.
7. Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby v hotovosti poverenému

zamestnancovi, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný doklad.
8. Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v DSS ,, Dúha“ pri

pobytovej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa druhu poskytnutej
stravy :
Racionálna strava :

Diabetická strava:

a.) raňajky

0,79 €

0,81€

b.) desiata

0,60 €

0,60€

c.) obed

2,68 €

2,96€

d.) olovrant

0,60 €

0,60€

e.) večera

2,03 €

2,02€

f.) druhá večera

--------

0,43€

Suma úhrady za celodenné stravovanie : 6,70 €

7,42€

Článok 4
Spoločné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v obci Svätý Peter je oprávnené cenovým opatrením zvýšiť

úhrady stanovené týmto VZN v závislosti od priemerného medziročného rastu
spotrebiteľských cien vykázaných Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý
predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
2. Všetky subjekty, na ktoré sa vzťahuje toto VZN sú povinné vykonať všetky

nevyhnutné právne úkony k tomu, aby všetky právne vzťahy bezodkladne uviedli do
súladu s týmto VZN.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
Svätý Peter dňa 07. júna 2022 pod číslom 1/2022.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Peter schválilo toto VZN dňa : 22.06. 2022, uznesením
číslo 528/2022
3. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o sume úhrady

za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia sa ruší:
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej
určenia a platenia schválené obecným zastupiteľstvom Svätý Peter dňa 28.12.2016 na
25. zasadnutí,
b) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia
a platenia schválené obecným zastupiteľstvom Svätý Peter dňa 11.12.2019 na 8. zasadnutí
c) Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia
a platenia schválené obecným zastupiteľstvom Svätý Peter dňa 27.05.2021 na 17. zasadnutí.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa : 01. júla 2022.

Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce

