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Všeobecne záväzné nariadenie

obce Rohov

č. 39 /2013

o  poskytovaní sociálnych služieb

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce Rohov: 14. novembra 2014

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 24. novembra 2014
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ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o so-

ciálnych službách upravuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti podrobnosti 

• o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby, 

• o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb, 

• o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služeb. 

ČLÁNOK 1

Druh sociálnej služby poskytovanej v pôsobnosti obce Rohov

Obec Rohov poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie

• opatrovateľskej služby,

• sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi

ČLÁNOK 2

Poskytovanie sociálnych služieb

Obec Rohov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvo-

renie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa so-

ciálnej služby touto fyzickou osobou  zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u po-

skytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.

   

ČLÁNOK 3

Konanie vo veciach sociálnych služieb 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa riadi ustanoveniami uvedenými v

§ 91až 93 zákona o sociálnych službách.
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ČLÁNOK 4

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy.  Fyzická

osoba, ktorá má záujem o jej  poskytovanie,  je povinná podať písomnú žiadosť o 

uzatvorenie  tejto zmluvy. Žiadosť musí  obsahovať údaje v   súlade s § 74 ods. 3

a zmluva údaje v súlade s § 74 ods. 7 zákona o sociálnych službách.

Rozsah  opatrovateľskej služby  v   hodinách  bude  občanovi  poskytovaný

podľa zaradenia do  stupňa  jeho  odkázanosti  na  pomoc inej  fyzickej osoby. Tento

stupeň bude výsledkom  lekárskeho a sociálneho  posudku.  Na   jeho  základe  nie

je  možné   rozsah  opatrovateľskej  služby zvyšovať. Je možné ho len znížiť na pod-

net opatrovaného občana. Lekársky posudok vypracuje pre obec Rohov na základe

vzájomnej zmluvy mesto Senica.

ČLÁNOK 5

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

• Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 2 Eura

za jednu hodinu (obslužné a ďalšie činnosti). V prípade poskytovania opatro-

vateľskej služby podľa § 41 ods. 4 písm. c) zákona o sociálnych službách sa

úhrada za túto službu stanovuje vo výške 2,33 Eura za jednu hodinu.

• Úhradu  platí  fyzická osoba podľa  skutočného  rozsahu  poskytnutých hodín

za kalendárny mesiac, v   ktorom  sa  opatrovateľská  služba   poskytla,   naj-

neskôr   do  15. dňa   nasledujúceho mesiaca.  Možno ju  zaplatiť  priamo v  

pokladni  mesta alebo prostredníctvom poštovej poukážky.

• Podmienky  pre  platenie úhrady pre fyzické osoby sú upravené  v § 73 zá-

kona o sociálnych službách a zároveň sú súčasťou zmluvy o poskytovaní opa-

trovateľskej služby.

ČLÁNOK 6

Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi

Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy.  Fyzická

osoba, ktorá má záujem o jej  poskytovanie,  je povinná podať písomnú žiadosť o 
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uzatvorenie  tejto zmluvy. Žiadosť musí  obsahovať údaje v   súlade s § 74 ods. 3

a zmluva údaje v súlade s § 74 ods. 7 zákona o sociálnych službách.

ČLÁNOK 7

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu na podporu rodiny s

deťmi

• Úhrada  za  poskytovanú  sociálnu  službu  na  podporu  rodiny  s deťmi  sa

stanovuje vo výške  0,30 eura za jednu hodinu.

• Úhradu  platí  fyzická osoba podľa  skutočného  rozsahu  poskytnutých hodín

za kalendárny mesiac, v   ktorom  sa  opatrovateľská  služba   poskytla,   naj-

neskôr   do  15. dňa   nasledujúceho mesiaca.  Možno ju  zaplatiť  priamo v  

pokladni  mesta alebo prostredníctvom poštovej poukážky.

• Podmienky  pre  platenie úhrady pre fyzické osoby sú upravené  v § 73 zá-

kona o sociálnych službách a zároveň sú súčasťou zmluvy o poskytovaní opa-

trovateľskej služby.

ČLÁNOK 8

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Rohove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani

za psa na rok 2014 uznieslo dňa  29. novembra 2013 uznesením č. 39/2013

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:1. januára 2014

V Rohove dňa:  29. novembra 2013 Mgr. Roman Ravas

        starosta obce Rohov
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