NÁVRH
Dodatok č. 1/2019
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 39/2015 o sociálnych službách
poskytovaných obcou Kostolná-Záriečie a o stanovení výšky a spôsobu
platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Kostolná-Záriečie
Obec Kostolná-Záriečie na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.67 a čl.68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 2. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, 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

vydáva
Dodatok č. 1/2019 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 39/2015 o sociálnych službách
poskytovaných obcou a o stanovení výšky a spôsob platenia úhrad za sociálne služby
poskytované Obcou Kostolná-Záriečie.
Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 39/2015:
• mení v Časti I., Článku 5, odstavec 6 nasledovne:
6. Ak z rozhodnutia vyplýva, že žiadateľ je odkázaný na sociálnu službu, na základe
právoplatného rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu, žiadateľ požiada obec
písomnou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Prílohami k žiadosti sú
právoplatné rozhodnutie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a úradne overené čestné
vyhlásenie o majetku žiadateľa alebo čestné vyhlásenie o nedokladovaní príjmu.
• mení v Časti II., Článku 6, odstavec 5 a 6 nasledovne:
5. Za poskytnutý úkon opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby sa ustanovuje sadzba
1,70 EUR za hodinu v čase trvania dotácie z Národného projektu terénnej opatrovateľskej
služby, najdlhšie do konca trvania projektu na základe zmluvy s IA MPSVR SR.
6. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
ustanoveného osobitným predpisom (§ 2 písm. a zákona 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
• ruší Časť III.
• mení označenie Časť IV. na Časť III. a dopĺňa odstavec 1 nsledovne:
1. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2019, č. uznesenia .........../2019. Dodatok č.
1/2019 je platný na dobu podľa Časti II., Článku 6, odstavec 5.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.

Návrh Dodatku č.1/2019 k VZN č. 39/2015:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 1.12.2019
Dátum uplatnenia pripomienky do : 10.12.2019
Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 39/2015:
Schválené na rokovaní OZ dňa : 16.12.2019
Schválený Dodatok č.1/2019 k VZN č.39/2015 bol zverejnený
na úradnej tabuli obce dňa 16.12.2019
Dodatok č. 1/2019 k VZN č.39/2015 nadobúda účinnosť: 01.01.2020

